
                       

              ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                      Πειραιάς,  22  Ιουλίου  2022          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855              Αρ. Πρωτ. 32655/691 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΣ:    Τακτικά μέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές Δημήτριος, 
Ζηλάκου Χαραλαμπία, Καρύδης Δημήτριος, Καψοκόλης 
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία, 

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουμαζάτου 

Γερασιμούλα. 

       30
η
 συνεδρίαση  

      με τηλεδιάσκεψη            

                                                        Αναπληρωματικά μέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βίτσας 
Γεώργιος,Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Ζαρακέλη 

Ανδριάνα, Κατσαφάδος  Ιωάννης,  Μανωλάκος Λεωνίδας, 
Μανωλάκου Διαμάντω, Μελά Σταυρούλα, Μόφορης Γρηγόριος. 

 

Καλείστε στη συνεδρίαση του Σώματος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 

27 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00, σύμφωνα με τα άρθρα  67 & 75 του Ν. 3852/10 & 184 σε συνδυασμό 

με το αρ. 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 13479/31-3-2021 (21SYMV008378394 

2021-04-01) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ», που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τις 
ανάγκες των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και του Ξενώνα Φιλοξενίας 
Κακοποιημένων Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους, για τα σχολικά έτη 2020-

2021 και 2021-2022», για τις ομάδες Β’, Δ΄, & ΣΤ’, έως το ύψος της συμβατικής δαπάνης, με 
παράταση του συμβατικού χρόνου της παραπάνω σύμβασης που θα αρχίζει από 1-9-2022 που 

ξεκινάει η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών για το σχολικό έτος 2022-2023 και θα 

λήγει στις 31-12-2022 ή μέχρι την ανάδειξη του νέου αναδόχου. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 13730/2-4-2021 (21SYMV008383595 

2021-04-02) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΜΕΣΙΤΙΚΗ», που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες 

των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων 

Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους, για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-

2022», για την ομάδα Γ’, έως το ύψος της συμβατικής δαπάνης, με παράταση του 

συμβατικού χρόνου της παραπάνω σύμβασης που θα αρχίζει από 1-9-2022 που ξεκινάει η 

λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών για το σχολικό έτος 2022-2023 και θα λήγει στις 

31-12-2022 ή μέχρι την ανάδειξη του νέου αναδόχου. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 13474/31-3-2021 (21SYMV008378572 

2021-04-01) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας «ΑΦΟΙ 
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε», που αφορά 

την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και 
του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους, 
για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022» για τις ομάδες Α’ & Ε’ έως το ύψος της 
συμβατικής δαπάνης, με παράταση του συμβατικού χρόνου της παραπάνω σύμβασης που θα 

αρχίζει από 1-9-2022 που ξεκινάει η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών για το 
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σχολικό έτος 2022-2023 και θα λήγει στις 31-12-2022 ή μέχρι την ανάδειξη του νέου 

αναδόχου. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή μη της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

«Επείγουσα Επισκευή – Ανακατασκευή Οδοστρώματος της οδού Τσαμαδού λόγω 

επικινδυνότητας» μέχρι 15-10-2022.  

 

ΘΕΜΑ 5
ο 

:Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού 940,00 € που αφορά σε βεβαιωμένες οφειλές 
παραβάσεων παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 
δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές.  
 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού 161,40 € που αφορά σε βεβαιωμένες οφειλές 

παραβάσεων Κ.Ο.Κ που εκδόθηκαν με οφειλέτρια την ιδιοκτήτρια του με αριθμό ΥΖΥ 7322 

κυκλοφορίας οχήματος η οποία απεβίωσε πριν την ταμιακή βεβαίωση των οφειλών. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Διαγραφή ή μη ποσού 120,00 € που αφορά σε βεβαιωμένη οφειλή παράβασης του με 

αριθμό ΥΤΑ  8422 οχήματος και επαναβεβαίωση της οφειλής σύμφωνα με την με αριθμ. 

ΖΜ6647/2018 απόφαση του Ζ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής αρ. XE 3213/2022 ποσού 600 €  

(εξακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύμφωνα με την με υπ’ αριθμ. 476/15-06-2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του ΚΑ 35.6422.35 του προϋπολογισμού του Δήμου του 

οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του  Δήμου Πειραιά,  

Παρασκευά Αριστείδη, και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά 

την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στο 

Κατοβίτσε της Πολωνίας, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συνέδριο «WORLD 

URBAN FORUM WUF11», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος «INTERNATIONAL 

URBAN AND REGIONAL COOPERATION». 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Τροποποίηση ή μη της με αρ. 115/2022 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στη 

τροποποίηση της με αρ. 908/2021 προηγούμενης απόφασής της με θέμα τη συγκρότηση 

Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών και Υπηρεσιών όλων των 

διαγωνισμών και των απευθείας αναθέσεων, λόγω απόσπασης τακτικού μέλους της σε άλλο 

Δήμο. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της υπαλλήλου μας 
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την προμήθεια ταχυδρομικών τελών. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της με αρ. 503/2022 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά την τουριστική προβολή του 

Δήμου Πειραιά στο μεγάλο ταξιδιωτικό οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ», που θα κυκλοφορήσει μαζί με 
την ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 1.860,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της με αρ. 502/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά ολοσέλιδη διαφημιστική 

καταχώρηση στον Τουριστικό Οδηγό «Atenas en el bolsillo» στην Ισπανική, Αγγλική και 
Ελληνική γλώσσα. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή μη της παράτασης του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου 

λογαριασμού 33 41 0001/19 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 

Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019», μέχρι την 28-2-
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2024, και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου της σύμβασης, καθώς και 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη για την υπογραφή της 
παράτασης της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του 

χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου» έτους 2019. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1, 2 (γνωμοδότηση) & 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού 

και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 

τιμή, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών διατροφής για τις 
ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών και του Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 

του Δήμου Πειραιά, για τις σχολικές χρονιές 2022- 2023 & 2023-2024» προϋπολογισμού 

404.688,82 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει,  κατόπιν της γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση ή μη της πραγματοποίησης διαφημιστικών καταχωρήσεων στις εκδόσεις 

«Luxurious Greece» Special Edition ΔΕΘ 2022, στην αραβο-αγγλική γλώσσα και 
«Luxurious Greece», στην αγγλική γλώσσα για την τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά 

και εξειδίκευση της πίστωσης.  
 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα πληρωμής με αρ. 4042/2022 ποσού 142,60 € σε 

βάρος του ΚΑ 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022, 

στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΧΙΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, για την 

επανατοποθέτηση μετρητή ισχύος παροχής 25KVa στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: α) Έγκριση ή μη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση (άρ. 32 § 5 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 4 της 

ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/Β΄/25-9-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών) για την υπηρεσία με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος - Μελετητής για την 

παρακολούθηση της κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου Δήμου 

Πειραιά»,  β) Έγκριση ή μη των όρων της Πρόσκλησης για την συμμετοχή σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της 
Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης και γ)  Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 που αφορά αποσφράγιση, έλεγχο δικαιολογητικών 

συμμετοχής και αξιολόγησης – βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας: «Υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού 

198.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Έγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, η οποία θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 
τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2022, ήτοι στις 31-10-2022, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου μας. 
 

ΘΕΜΑ 20
ο
:Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση 

της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» 
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ΘΕΜΑ 21
ο
:  Έγκριση ή μη  υποβολής πρότασης που αφορά την με αρ. πρωτ. 43972/1-7-2022 

Πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» με τίτλο : «Βιοκλιματική ανάπλαση των οδών 

Κλεισόβης και Καρπάθου Δήμου Πειραιά». 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση ή μη οικονομικής προσφοράς συμβολαιογράφου για την υπογραφή 

επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική 

αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης ποσού 1.690.120,00€ μεταξύ του Δήμου μας και του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση της «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων Δήμου Πειραιά». 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση ή μη οικονομικής προσφοράς συμβολαιογράφου για την υπογραφή 

επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική 

αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης ποσού 420.000,00€ μεταξύ του Δήμου μας και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Μείωση περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικής δραστηριοτήτων στο εργαστήρι 
κυκλικής οικονομίας και στο Γαλάζιο εργαστήρι ανάπτυξης τεχνολογικών δεξιοτήτων 

Δήμου Πειραιά. 

 

                                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

        

                                                                                          ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                                                       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      

                 

 Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι υπάλληλοι που εισηγούνται Θέματα που συμπεριλαμβάνονται 
στην Ημερήσια Διάταξη να είναι συνδεδεμένοι την ώρα της συνεδρίασης, μέσω του ηλεκτρονικού 

συνδέσμου (link) που έχει αποσταλεί, προκειμένου όπου απαιτηθεί να παρέχουν διευκρινήσεις, προς 
αποφυγή καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων. 

 

  Μπορείτε να ενημερωθείτε online στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο μας www.piraeus.gov.gr για τις 

συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (στη θέση Ο Δήμος, Διοίκηση, Οικονομική Επιτροπή, 

Συνεδριάσεις). 
 

Κοινοποιείται (από το Τμήμα ΟΕ με e-mail)  

 

1. Πρόεδρο,  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής  
2. Γραφείο Δημάρχου  

3. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 

4. Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  

5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

6. Νομική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασμών 

8. Γραφεία Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων 

9. Δ/νση Πληροφορικής 
10. Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών 

11. Δ/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
12. Δ/νση Προσόδων & Εμπορίου 

13. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου 

14. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
15. Δνση Διοίκησης 
16. Δ/νση Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

17. Δ/νση Προγραμματισμού & Αναπτυξης 
18. Δ/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 
 


