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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

586. Έγκριση Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ του Δήμου Πειραιά και των 
δικηγόρων που απαρτίζουν την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Πειραιά και αφορούν  τις 
με αρ. ΓΑΚ/ΕΑΚ/6086/2845/2020  και  ΓΑΚ/ΕΑΚ 10334 / 4774 /2021 αγωγές κατά του 
Δήμου Πειραιά. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
587. Καθορισμός του αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και μερικής 
απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων 
για το διδακτικό έτος 2022-2023, κατόπιν της με την αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφασης  της  Επιτροπής  του  άρθρου 
 2  παρ.  1  της  αριθμ.  33/2006  ΠΥΣ  «Αναστολή  διορισμών  και προσλήψεων 
 στο  Δημόσιο  Τομέα»  (Α’  280’)  όπως  ισχύει. 

 
588. Έγκριση  πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά την προμήθεια ενός CNC 

router για τον εξοπλισμό του εκπαιδευτικού εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας 
(Makerspace) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pop Machina» (Horizon 
2020) και έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 31.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.112 του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

 
589. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 20,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6162.11 

του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της 
μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ, για την πληρωμή στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικών τελών (e-Άδειες) για την έγκριση 
Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, που αφορούν υλοτόμηση ενός (1) δένδρου που 
φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πειραιά. 

 
590. Διαγραφή συνολικού ποσού 2.230,13 € που αφορά οφειλές από πρόστιμα λόγω 

αδυναμίας απαλοιφής τους από το πρόγραμμα μέσω ρύθμισης του Ν. 4483/2017, από τους 
κωδικούς συναλλασομμένων 59197 (1.794,40 €) & 56548 (435,73 €).   

 
591. Αποδοχή της κατανομής αντισταθμιστικού οφέλους από λιμενική και 

εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ ΑΕ, ποσού 2.657.626,82 €, βάσει της 
απόφασης με αριθμ. 46491/13-6-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΓ9046ΜΤΛ6-ΡΣΒ). 

 
592. Αποδοχή της Ζ΄ κατανομής από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ποσού 

1.528.123,98 €, βάσει της απόφασης 45762/8-7-2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΧΣΥ46ΜΤΛ6-
ΤΗ4). 

 
593. Αποδοχή της πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, ποσού 

446.700,00 €, βάσει της απόφασης 45692/8-7-2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΠ7Γ46ΜΤΛ6-
1ΑΖ). 

 
594. Αποδοχή ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 4η, 5η , 6η μηνιαία κατανομή, συνολικού ποσού 
258.322,50 €, βάσει της απόφασης 45684/8-7-2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6Υ7Ρ46ΜΤΛ6-
ΒΗΝ). 
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595. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς της Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών  κας Κυριακής Μπουρδάκου στην Αμμόχωστο της Κύπρου, από 
5 έως 7 Αυγούστου 2022, για την συμμετοχή του Δήμου μας στην Αντικατοχική εκδήλωση 
που διοργανώνει ο Δήμος Αμμοχώστου και έγκριση εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης 
πίστωσης ποσού 870,00€ σε βάρος του Κ.Α.00.6421 του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022. 

 
596. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 870,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6421 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της υπαλλήλου 
Καστριώτη Αικατερίνης για την  μετάβαση αεροπορικώς της Αντιδημάρχου Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών κας Κυριακής Μπουρδάκου στην Αμμόχωστο της 
Κύπρου από 5 έως 7 Αυγούστου 2022, για την συμμετοχή του Δήμου μας στην 
Αντικατοχική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αμμοχώστου. 

 
597. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την διοργάνωση τριήμερου 

γαστρονομικού φεστιβάλ με τίτλο «PIRAEUS TASTE FEST, SEAFOOD AND MORE» 
από τις 23 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Δήμο Πειραιά και έγκριση  
εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης συνολικού ποσού 30.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), 
σε βάρος του Κ.Α.00.6431.08 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

 
598. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 625,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της με αρ. 406/23-05-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Παροχή 
Υπηρεσιών Εστίασης και προσφοράς δείπνου για τις ανάγκες του έργου 
«HARMONIA»). 

 
599. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό ΧΕ 3550/2022, 

ποσού 5.000,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 505/2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2022 στο όνομα του υπαλλήλου μας ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΕΩΝΙΔΑ για την πληρωμή 
Λοιπών Τελών κυκλοφορίας (Τέλη Χρήσης Μηχανημάτων Έργου). 

 
600. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 2164/2022, 

ποσού 4.995,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 319/2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.25 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2022 στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου, Μιχαήλ Μπούρμπου και έγκριση 
γενόμενης δαπάνης, για τη μετάβαση αντιπροσώπων του Δήμου, για τη συμμετοχή στο 
Tampere Smart City Week, στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure (UIA)”, στο 
Τάμπερε της Φιλανδίας, από 14 έως 15 Ιουνίου 2022. 

 
601. Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 51045/1358/2021 (21SYMV009687306 

2021-12-08) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας «BRINX 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που αφορά την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής 
Προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά», για τις ομάδες Β-Γ-
ΣΤ, με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 4.312,00 € πλέον ΦΠΑ και παράταση 
του συμβατικού χρόνου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία 
λήξεως της, ήτοι έως 6-11-2022. 

 
602. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αρ. πρωτ.: 51177/1359/2021 

(21SYMV009688989 2021-12-08) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της 
εταιρείας «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ ΑΕ», που αφορά την «Προμήθεια 
Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά», για 
την ομάδα Ε, με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 3.953,00 € πλέον ΦΠΑ και 
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παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την 
ημερομηνία λήξεως της, ήτοι έως 6-11-2022. 

 
603. Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 51043/1360/2021 (21SYMV009688743 

2021-12-08) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας «ΜΙΧΟΥ 
ΖΗΝΟΒΙΑΣ», που αφορά την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά», για την ομάδα Δ, με αύξηση του 
συμβατικού αντικειμένου κατά 52.117,60 € πλέον ΦΠΑ και παράταση του συμβατικού 
χρόνου κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία λήξεως της, ήτοι έως 
6-11-2022. 

 
604. Έγκριση του αποτελέσματος του δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την 

φιλοτέχνηση ανδριάντα του ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, σύμφωνα με την 
πρόταση της Κριτικής Επιτροπής Διαγωνισμού στο πρακτικό Νο 2, ως εξής: 
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: «ΣΕΛΕΥΚΟΣ» στον Σαντή Αλέξανδρο ποσό 2.650,00 € 
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: «ΑΝΤΙΟΧΟΣ» στον Σαντή Αλέξανδρο ποσό 1.590,00 € 
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» στον Αντώνιο Αντώνη ποσό 1.060,00 € 
 

605. Έγκριση των Πρακτικών Νο 2 & 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του 
οικονομικού φορέα «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», ως προσωρινού 
αναδόχου του διεθνή 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 γάλακτος για τις ανάγκες του 
Δήμου Πειραιά για τα έτη 2022, 2023, 2024» προϋπολογισμού 946.475,20 € πλέον Φ.Π.Α,   
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
606.   Έγκριση του Πρακτικών Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα «ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ», ως προσωρινού 
αναδόχου, του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του 
έργου: «Συντηρήσεις & Επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου 
Πειραιά ΜΝ 1/2020», προϋπολογισμού 403.225,80 € πλέον  Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
607.  Κατακύρωση του αποτελέσματος του διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την υπηρεσία: «Τεχνολογικές 
μικρο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική μικροκλίμακα» 
‘ΟΠΣ 5154650’ στο πλαίσιο της Πράξης: «Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά 
(Τεχνολογικές μικρο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική 
μικροκλίμακα)» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 06 «Βελτίωση της ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» 
προϋπολογισμού  1.935.406,81 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στον οικονομικό φορέα «Υπηρεσίες 
Ανοικτής Τεχνολογίας ΑΕ» με δ.τ. «OTS ΑΕ», του οποίου τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης κρίθηκαν πλήρη, έλαβε τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ) 100 (συνολική 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς ΤΒΤΠ 100 και οικονομικής ΤΒΟΑ 100) και 
προσέφερε το συνολικό ποσό των 1.838.636,47 € πλέον ΦΠΑ. 

 
608. Κατακύρωση του αποτελέσματος του  διεθνή πολυσυστημικού ανοιχτού δημόσιου 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,  για την 
προμήθεια: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων του Δήμου Πειραιά, μέσω του 
Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 1.669.600,00 € πλέον Φ.Π.Α, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,  ως εξής: ι) Την ομάδα Α΄: 
(12) Ηλεκτρικά οχήματα έως 3,5 m3 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 156519), στον οικονομικό φορέα 
ΣΙΩΚΗΣ Α.Ε. του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής / δικαιολογητικά 
κατακύρωσης κρίθηκαν πλήρη, έλαβε τελικό βαθμό αξιολόγησης (Λ) 54,98 και 
προσέφερε το συνολικό ποσό των 549.800 € πλέον ΦΠΑ και αναλυτικά: Υποομάδα Α1: 
Ηλεκτροκίνητο τετράκυκλο όχημα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και σύστημα πλύσης 
ζεστού νερού Τεμ. 1Χ 80.200 € = 80.200 € πλέον ΦΠΑ. Υποομάδα Α2: Ηλεκτροκίνητα 
οχήματα με θέση ΑΜΕΑ Τεμ. 2Χ68.450 € =136.900 € πλέον ΦΠΑ. Υποομάδα Α3: 
Ηλεκτροκίνητα οχήματα πέντε (5) θέσεων Τεμ. 8Χ37.400 € =299.200 € πλέον ΦΠΑ. 
Υποομάδα Α4: Ηλεκτροκίνητα οχήματα τύπου VAN Τεμ. 1Χ33.500 € = 33.500 € πλέον 
ΦΠΑ. Την ομάδα Β΄: (3)  Ηλεκτρικά σάρωθρα 2m3 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157007), στον 
οικονομικό φορέα ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής / 
δικαιολογητικά κατακύρωσης κρίθηκαν πλήρη, έλαβε τελικό βαθμό αξιολόγησης (Λ) 
97,99 και προσέφερε το συνολικό ποσό των 979.900,02 € πλέον ΦΠΑ  (Τεμ. 3Χ 
326.633,34 € =979.900,02 € πλέον ΦΠΑ). Όσον αφορά την ομάδα Γ΄ - 2 ηλεκτροκίνητα 
ανατρεπόμενα οχήματα, μικτού φορτίου 2,5 τν (α/α ΕΣΗΔΗΣ 157008), ο οποίος 
κατέστη άγονος καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, σύμφωνα με το πρακτικό Νο 
1 (ΟΡΘΗ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, ματαιώνεται και ο φάκελος του διαγωνισμού 
επιστρέφεται στην αρμόδια υπηρεσία για τις ενέργειές της. 

 
609. Απόδοση λογαριασμού για το με αρ. 2891/2022 ένταλμα προπληρωμής ποσού 4.020,00, 

που εκδόθηκε σύμφωνα με τη με αρ. 414/1-6-2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2022, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Δημητρίου Συριανού και 
έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το προαναφερθέν ένταλμα αφορά την πληρωμή 
εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς της Αντιδημάρχου κας Ανδριάνας Ζαρακέλη και 
της Αντιδημάρχου κας Κυριακής Μπουρδάκου στο Τάμπερε της Φινλανδίας για τη 
συμμετοχή στο Συνέδριο της Εβδομάδας Έξυπνης Πόλης του Tampere Smart City 
Week (TSCW), στο πλαίσιο του έργου «BE Secure Feel Secure (UIA)»,  από 11 έως 16 
Ιουνίου 2022. 

 
610. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  σε 

εκτέλεση της με αρ. 367/16-05-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Δράσεις 
για την Ανακύκλωση). 

 
611. Επαναπροκήρυξη του άγονου διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την παροχή υπηρεσίας: «Υποστήριξη για την 
ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά στον τομέα της 
γαλάζιας οικονομίας» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγής της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας» με 
κωδικό ΟΠΣ 5123952, προϋπολογισμού  400.000 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
612. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά την μετάβασης αεροπορικώς του 

Δημάρχου Πειραιά κου Ιωάννη Μώραλη στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, για την 
συμμετοχή του στον εορτασμό της 198ης Επετείου της Ναυμαχίας της Μυκάλης και την 
εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που θα διεξαχθούν από 5 έως 7 Αυγούστου 2022 
και έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.440,00 €, σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 
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613. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.440,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 του 
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μόνιμου 
υπαλλήλου του Δήμου, Θεοδώρου Παπαχρυσάνθου, για την  μετάβαση αεροπορικώς του 
Δημάρχου Πειραιά κου Ιωάννη Μώραλη στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, για την 
συμμετοχή του στον εορτασμό της 198ης Επετείου της Ναυμαχίας της Μυκάλης και την 
εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που θα διεξαχθούν από 5 έως 7 Αυγούστου 2022. 

 
614. Έγκριση  πραγματοποίησης δαπάνης για την οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής του 

Φεστιβάλ «Εκ Πειραιώς – Μνήμες Σμύρνης» και της μουσικής παράστασης του Γιώργου 
Νταλάρα & του μουσικού σχήματος του, υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και έγκριση της 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), σε βάρος του Κ.Α. 10.6471.11 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2022. 

 
615. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προώθηση, προβολή και πραγματοποίηση 

των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2022, που θα πραγματοποιηθούν στις πέντε 
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πειραιά και έγκριση της εξειδίκευσης της 
εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος 
του Κ.Α. 10.6474.18 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

 
616. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  σε  εκτέλεση 

της με αρ. 475/15-06-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Παράθεση Γεύματος 
στην αντιπροσωπεία του Δήμου Αμμοχώστου). 

 
617. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 124.000,00 € της Πράξης που χρηματοδοτείται από 

το Πράσινο Ταμείο με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» 
στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» και ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
618. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 216.612,81 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την 

υλοποίηση του έργου του Δήμου Πειραιά με τίτλο «Ανέγερση νέου κτιρίου προς 
εξυπηρέτηση του υπάρχοντος Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Πειραιά» στον Άξονα 
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 
619. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για 

την προμήθεια «Προμήθεια αδρανών υλικών για τη συντήρηση κοινοχρήστων και 
ανοικτών χώρων» προϋπολογισμού 107.168,24 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
620.  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης τιμής, για την εκτέλεση 
της προμήθειας: «Προμήθεια αδρανών υλικών για τη συντήρηση κοινοχρήστων και 
ανοιχτών χώρων», προϋπολογισμού 107.168,24 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
621. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6422.04 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μόνιμου 
υπαλλήλου κας Ευαγγελίας Μπαφούνη, για την μετάβασή της αεροπορικώς στο 
Καρλόβασι της Σάμου, κατά το διάστημα από 1 έως 4 Αυγούστου 2022 για τη 
συμμετοχή της στο διεθνές συνέδριο Ιστορίας με τίτλο: «Global 1922: New Critical 
Reflections», που διοργανώνει η Α.Μ.Κ.Ε. Φωτόνησος Τεχνών & Πολιτισμού, στα 
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πλαίσια του Φεστιβάλ Τεχνών Σάμου – Ανατολικό Άκρο, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 
& 3 Αυγούστου 2022. 

 
622. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και υποβολή αιτήματος Τροποποίησης  

των Πράξεων α) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» με 
M.I.S. 5047186, β) «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017-
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ» με M.I.S. 5062357, γ) «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ» με M.I.S. 5063274, δ) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ. 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ» με M.I.S. 5050534 & ε) «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ» με M.I.S. 5052670 ως προς την ημερομηνία πέρατος των πράξεων με 
δυνατότητα να παραταθούν για διαχειριστικούς λόγους μέχρι 31-12-2023 με βάση την 
προφορική εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 
623. Έγκριση 8ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 

ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» έως 30/9/2022. 
 

624.  Έγκριση της οικονομικής προσφοράς συμβολαιογράφου για την κατάρτιση σύμβασης 
αγοραπωλησίας σε εκτέλεση της με αρ. 49/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ήτοι συνολικού ποσού 5.436,00 € πλέον Φ.Π.Α. και χαρτόσημο 16,00 €. 

 
 
 
 

 
 


