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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
625.

Άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθμ. Α 1507/2021 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Θ΄ Μονομελές).

626.

Συμμόρφωση με την αριθ. 1088/2022 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. η
οποία ακυρώνει την με αρ. 389/2022 προηγούμενη απόφαση της Ο.Ε., κατά το σκέλος
της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, στον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων
χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά 2.2020», προϋπολογισμού 322.123,00 € πλέον
Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα που είχε αναδειχθεί προσωρινός
ανάδοχος και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου.

627.

Αποδοχή της Δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ», αναφορικά με την προσφορά και τοποθέτηση Πέργκολας στους
΄Ψαράδες΄ επί της Ακτής Κουμουνδούρου στο Μικρολίμανο.

628.

Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. XE 3181/2022 ποσού
1.810,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 474/15-06-2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του ΚΑ 00.6444.01του προϋπολογισμού του Δήμου
του οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Ουρανίας
Μιχαλόλια, και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά την
πληρωμή εξόδων διαμονής του Δημάρχου της Αμμοχώστου και τετραμελούς
αντιπροσωπείας αυτού καθώς και τρία αεροπορικά εισιτήρια του Δημάρχου και δύο
Αντιδημάρχων της ανωτέρω αντιπροσωπείας οι οποίοι επισκέφτηκαν τον Πειραιά από
1η έως 3 Ιουλίου 2022 στο πλαίσιο της Αδελφοποίησης του Δήμου Πειραιά με τον Δήμο
της Αμμοχώστου.

629.

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για
την προμήθεια «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το διδακτικό έτος
2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 132.938,85 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% με
δικαίωμα προαίρεσης 15%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

630.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την προμήθεια:
«Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2022-2023»,
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 117.645,00 € πλέον ΦΠΑ (πλέον δικαιώματος
προαίρεσης 17.646,75 πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

631.

Έγκριση 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»

632.

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 13479/31-3-2021 (21SYMV008378394 202104-01) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ
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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.
633.

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 13730/2-4-2021 (21SYMV008383595 2021-0402) 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 31-122022 ή μέχρι την ανάδειξη του νέου αναδόχου.

634.

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 13474/31-3-2021 (21SYMV008378572 2021-0401) 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 σχολικό έτος 2022-2023 και θα λήγει στις 31-12-2022 ή μέχρι την
ανάδειξη του νέου αναδόχου.

635.

Έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσα
Επισκευή – Ανακατασκευή Οδοστρώματος της οδού Τσαμαδού λόγω επικινδυνότητας»
μέχρι 15-10-2022.

636.

Διαγραφή 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.

637.

Διαγραφή 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.

638.

Διαγραφή 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.

639.

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.
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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».
640.

Τροποποίηση 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.

641.

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.

642.

Έγκριση 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.

643.

Έγκριση 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.

644.

Έγκριση 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 28-2-2024,
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.

645.

Έγκριση 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.

646.

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.

647.

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
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2022, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου ΧΙΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, για την
επανατοποθέτηση μετρητή ισχύος παροχής 25KVa στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.
648.

Έγκριση 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», έγκριση των όρων της Πρόσκλησης για την συμμετοχή σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το
συνημμένο σχέδιο της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης και Συγκρότηση Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης.

649.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 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
κατόπιν της λήψης της μη σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016 επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης και επί της μη επάρκειας των
ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων αυτοκάθαρσης, για την απόδειξη της αξιοπιστίας
του οικονομικού φορέα «BRINK’S SECURITY SERVICES SA»

650.

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.

651.

Έγκριση 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».

652.

Έγκριση οικονομικής προσφοράς συμβολαιογράφου για την υπογραφή
δανείου μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για
αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης ποσού 1.690.120,00€ μεταξύ του Δήμου
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση της
ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Πειραιά».

653.

Έγκριση 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.

επενδυτικού
την τοπική
μας και του
«Προμήθεια
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