
                       
              ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       Πειραιάς  7 Οκτωβρίου 2022          
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                                Αρ. Πρωτ. 44181 / 932 
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. 

         42η 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 Τρίτη 11 
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:30, 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 1ο: Διαγραφή ή μη ποσού 100,00 € το οποίο αφορά στην με αριθμό 1993/23-06-2020 

παράβαση του Α΄ Λιμενικού Τμήματος με αριθμό καταχώρησης 6773/24-06-2021 για τον 
οφειλέτη με κωδικό 8155305, λόγω διπλής εγγραφής, σύμφωνα με το αρ. 174, παρ. 1δ του Ν. 
3463/2006 και το αρ. 40 παρ. 1, εδ. ιε, του Ν. 4735/2020. 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή ή μη ποσού 1.575,93 € το οποίο αφορά σε βεβαιωμένες οφειλές για 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. εταιρείας μίσθωσης οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 55 του 
Ν. 4795/2021. 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Διαγραφή ή μη ποσού 10,00 € το οποίο αφορά στην με αριθμό 121600412246/28-09-2020 

παράβαση του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά με αριθμό καταχώρησης 1486/14-02-2022, 
λόγω διπλής εγγραφής σύμφωνα με το αρ. 174, παρ. 1δ του Ν. 3463/2006 και το αρ. 40, παρ. 
1, εδ. ιε του Ν. 4735/2020. 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Οριστική διαγραφή ή μη οφειλών ποσού 271,19 € από χρηματικούς καταλόγους, που 

αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, 
αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης, σύμφωνα με το αρ. 174 του Ν. 3463/2006 
και το αρ. 40 του Ν. 4735/2020. 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού 3.236,09 € από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους 

Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 40, παρ. 1, εδ. ιε-ι του Ν. 4735/2020. 
 
ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή ή μη κατανομής ΚΑΠ συνολικού ποσού 258.322,50 € για την κάλυψη δαπανών 

εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 7η, 8η και 9η μηνιαία 
κατανομή, βάσει της απόφασης 64065/30-9-2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΣΨ246ΜΤΛ6-8ΔΛ). 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στον εορτασμό της Εθνικής 

Επετείου, 28ης Οκτωβρίου 1940 και εξειδίκευση της πίστωσης. 
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ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά καταχώρηση του banner 

«DESTINATION PIRAEUS» του Δήμου Πειραιά για ένα έτος στον ηλεκτρονικό τουριστικό 
οδηγό « www.hotelsline.com» για την τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά και 
εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 4142/2022 ποσού 1.440,00 € 

που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 613/20-07-2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, σε βάρος του ΚΑ 00.6421του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 
2022, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του  Δήμου, κ. Θοδωρή Παπαχρυσάνθου, και 
έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά τη μετάβαση αεροπορικός του 
Δημάρχου Πειραιά  κ. Ιωάννη Μώραλη στη Ανατολική Σάμο, από 4 εώς 8 Αυγούστου 2022, 
για τη συμμετοχή του Δήμου μας στους εορτασμούς της 5ης και 7ης Αυγούστου στο 
Πυθαγόρειο Σάμου. 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 4809/2022 ποσού 1.320,00 

€ που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 677/23-08-2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, σε βάρος του ΚΑ 30.6422.26 του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού 
έτους 2022, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του  Δήμου, κ. Κωνσταντίνου Πουρσαλίδη 
και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά την πληρωμή εξόδων 
μετάβασης αντιπροσώπου του Δήμου Πειραιά, για τη συμμετοχή στην συνάντηση για το 
ευρωπαϊκό έργο «Datavaults», που διεξήχθη στο Πράτο της Ιταλίας από τις 13-9-2022 έως 
τις 15-9-2022. 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. ΧΕ 4374/2022 ποσού 

417,25 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 545/04-07-2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του ΚΑ 35.6699.31 του προϋπολογισμού του Δήμου του 
οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του  Δήμου, κας Γεωργανά 
Αγγελικής και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά τη χορήγηση  
δεδομένων από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, για το έργο «HARMONIA» στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020, με στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων 
η οποία θα παρέχει πληροφορίες για το Δήμο Πειραιά, σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. ΧΕ 4357/2022 ποσού 

744,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 546/04-07-2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του ΚΑ 35.6162.12 του προϋπολογισμού του Δήμου του 
οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, κας 
Κουτσογιαννοπούλου Αλεξάνδρας και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα 
προπληρωμής αφορά την παροχή δεδομένων μετεωρολογικών μετρήσεων από το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών για το έργο  «HARMONIA» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος HORIZON 2020, με στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων η οποία θα 
παρέχει πληροφορίες για το Δήμο Πειραιά, σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της με αρ. 614/20-07-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Φεστιβάλ 
Μνήμες Σμύρνης ). 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 33,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της με αρ. 58/27-01-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (προμήθεια 
στεφανιού). 
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ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά 

«ΔΗ.ΡΑ.Π.»,  οικονομικού έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στην υπηρεσία «Παροχή 

Υπηρεσιών Δράσεων και Ευαισθητοποίησης Μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την 
Ευζωία των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. Α 6005/2020 Απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (9ο Τμήμα Μονομελές). 
 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την 

ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
για την: «Παροχή υπηρεσιών από τεχνικούς ασφαλείας και ιατρούς εργασίας για την 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου από φυσικά πρόσωπα ή ΕΞΥΠΠ», 
προϋπολογισμού 103.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του 
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: 
«Αναβάθμιση – συντήρηση – βελτίωση και εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Α.Α 
3/2021», προϋπολογισμού 322.580,64 € πλέον  Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός 
και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του 
Πειραιά» “ΟΠΣ 5142538” στο πλαίσιο της Πράξης «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, 
προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην 
Πόλη του Πειραιά» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας 
προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή 

δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για 
την υπηρεσία με τίτλο: «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη 
διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» “ΟΠΣ 
5142538” στο πλαίσιο της Πράξης «Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και 
βιώσιμη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 03 
«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
 
 



 4 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης, ως προς την αναπροσαρμογή κατά πέντε χιλιάδες διακόσια 

δέκα εννέα ευρώ (5.219,00 €) πλέον ΦΠΑ 13%, της από 01-04-2021 (ΑΔΑΜ 
21SYMV008378394) σύμβασης κατά το μέρος που αφορά μόνο την ΟΜΑΔΑ Δ΄, ΕΙΔΗ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ μεταξύ της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ- 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ» και του Δήμου μας, για 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 & 2021-2022. 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας 

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του 
Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, με 
αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής ως προς την τιμή μονάδας (σε ποσοστό 30% η οποία θα 
αυξηθεί από 0,81 € σε 1,05 € ανά λίτρο), για το υπόλοιπο της σύμβασης και μέχρι της 
εξάντλησης του συμβατικού ποσού. 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 24176/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010704688 

2022-06-07) σύμβασης, περί υπηρεσιών απολύμανσης κάδων (απορριμάτων, βιοαποβλήτων 
και ανακύκλωσης) σε ημερήσια συχνότητα στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πειραιά, 
με την εταιρεία «Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ- Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε.» (PROTECT OE), με αύξηση του 
συμβατικού αντικειμένου κατά 73.260,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%. 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση μετακίνησης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για την περίοδο 

από 25/10/2022 έως 28/10/2022 στη Ljubljana της Σλοβενίας για τη συμμετοχή τους 
στο URBACT TN LP&LE Evaluation Event του ευρωπαϊκού έργου BLUACT 2nd Wave 
του προγράμματος URBACT και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο IΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του 
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας: 
«Προμήθεια Χρωμάτων, Αναλώσιμων Ειδών και Εργαλείων Βαφής, για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2022-2023» προϋπολογισμού 212.846,25 € πλέον 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση ή μη της 

διαφοράς από την με αρ. κατ. ΑΓ 155/06-04-2022 αγωγή της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ 
ΜΕΡΟΠΗ - ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά του Δήμου 
μας.  

 
                                                                                         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. 
 



 5 
  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 Προσόδων & Εμπορίου 
11. Δ/νση Οικονομικών 
12. Δ/νση Εξωστρέφειας – Τουρισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
13. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
14. Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Κατάρτισης 
15. Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 
16. Δ/νση Διοίκησης 
17. ΔΗ.ΡΑ.Π. 
18. Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών 
19. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
20. Δ/νση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


