
                       
              ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       Πειραιάς 17 Οκτωβρίου 2022          
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                                Αρ. Πρωτ. 45412 / 959 
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. 

         45η 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 
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 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 1ο: α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη» με αρ. πρωτ. 7954/12-07-2022, ΑΔΑ: ΨΞΤ8446ΜΤΛΡ-15Ζ (κωδικός 
πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4.12) και τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής 
Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you 
sort», β) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για 
υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) 
Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 310,00 

€ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις 
ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους  νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές. 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.080,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 20.6422.21 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022 
στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, κας Ράπτη Δήμητρας, για τη μετάβαση τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου 
Πειραιά για τη Συμμετοχή του ως εταίρου στην 8η Διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού 
έργου Pop Machina ( 8th General Assembly), στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 
2020 που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 07-11-2022 έως 09-11-2022. 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού ». 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 5683/2022, ποσού 

40.000,00 € που εκδόθηκε με την με αρ. 801/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 στο όνομα της 
υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του 

διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια Εξοπλισμού Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων και Εξοπλισμού Οικιακής 
Κομποστοποίησης του Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού 1.662.874,24 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση 
της προμήθειας: «Προμήθεια Εξοπλισμού Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων και 
Εξοπλισμού Οικιακής Κομποστοποίησης του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού 1.662.874,24 
€ πλέον Φ.Π.Α. (2.061.964,06 € συμπ/νου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών για τη διενέργεια 

δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας: 
«Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού, Οργάνων Παιδικών  χαρών & Λοιπού Εξοπλισμού», 
προϋπολογισμού 80.560,00 € πλέον Φ.Π.Α. (99.894,40 € συμπ/νου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (για το σύνολο των ειδών), για την εκτέλεση της 
προμήθειας: «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού, Οργάνων Παιδικών  χαρών & Λοιπού 
Εξοπλισμού», προϋπολογισμού 80.560,00 € πλέον Φ.Π.Α. (99.894,40 € συμπ/νου Φ.Π.Α.) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 που αφορά στην αποσφράγιση/ έλεγχο 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης – βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών του 
διεθνή επαναπροκηρυσσόμενου 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  400.000,00 € 

πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη του από 5-10-2022 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

κατακύρωση ή μη  του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση εκατό (100) κατεστραμμένων, πλαστικών κάδων 
απορριμμάτων, χωρητικότητας 1.100 lt, που φυλάσσονται στο οικόπεδο του Σχιστού 
ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, καθώς και στην αποθήκη της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης επί της οδού Ρετσίνα 45-47, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81. 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη του από 5-10-2022 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

κατακύρωση ή μη  του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση διακοσίων (200) πράσινων πλαστικών καπακίων 
κάδων απορριμμάτων 1.100 lt, που φυλάσσονται στο χώρο του οικοπέδου του Σχιστού, 
ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, καθώς και στην αποθήκη της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης επί της οδού Ρετσίνα 45-47, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81. 
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ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή μη του από 5-10-2022 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

κατακύρωση ή μη  του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τριακοσίων (300) κατεστραμμένων, μεταλλικών 
κάδων απορριμμάτων με ρόδες, χωρίς καπάκια, χωρητικότητας 1.100 lt, που φυλάσσονται στο 
χώρο του οικοπέδου του Σχιστού, ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, καθώς και στην αποθήκη 
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης επί της οδού Ρετσίνα 45-47, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΠΔ 270/81. 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη του από 5-10-2022 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

κατακύρωση ή μη  του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap), που φυλάσσονται στο χώρο 
του οικοπέδου του Σχιστού, ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, καθώς και στην αποθήκη της 
Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης επί της οδού Ρετσίνα 45-47, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΠΔ 270/81. 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 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 16ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά τα έξοδα για την προβολή και 

ενημέρωση για την ανακύκλωση και εξειδίκευση της πίστωσης. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου :  «Αναβάθμιση 

κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για τις 
ανάγκες του έργου POP MACHINA», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 18-02-2023, ύστερα 
από την με αριθμό πρωτ. 43323/03-10-2022 αίτηση του αναδόχου. 

 
ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 που αφορά στην αποσφράγιση / έλεγχο 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης – βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών του 
διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για 
την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Ηλεκτρομηχανολογικού» προϋπολογισμού 
2.851.940,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.      

 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός και 
συντήρηση συντριβανιών», προϋπολογισμού 158.400,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ» ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά και των 
Νομικών Προσώπων για τα έτη 2018-2022. 
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ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας 

«ΑΙΓΑΙΟΝ- ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ» κατά το μέρος που αφορά 
μόνο την ΟΜΑΔΑ Δ΄, ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, 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 22ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 , 2 & 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση 

ή μη της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο, άνω των ορίων, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για την «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης για 
Διαλογή στη Πηγή με διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα ρεύματα και 
παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες» διάρκειας 4 ετών, συνολικού 
προϋπολογισμού 9.600.000 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει.      

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στην πραγματοποίηση των 

ετήσιων εκδηλώσεων «Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Έτους 2023» για τις πέντε (5) 
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου και εξειδίκευση της πίστωσης.  

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στην υπηρεσία με 

τίτλο: «Διοργάνωση final event του έργου ΒluAct (provisional) TN Second Wave» του 
Προγράμματος URBACT III, και εξειδίκευση πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Ακύρωση της 785/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω λάθους στο 

πρωτογενές αίτημα. 
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά Έκθεση της συλλογής του 

Αρχείου του Δήμου Πειραιά, σχετικά με την εισροή και υποδοχή προσφύγων στον Πειραιά, 
απόρροια της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922, που θα πραγματοποιηθεί στον κτήριο 
της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Πειραιά, και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
  

                                                                                         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). 
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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/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 
12. Δ/νση Διοίκησης 
13. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
14. Δ/νση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης 
15. Δ/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 
16. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης 
17. Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών 
18. Δ/νση Πολιτισμού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


