
                                                                                                                                                                                     
              ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       Πειραιάς 27 Οκτωβρίου 2022          
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                                Αρ. Πρωτ. 46912 / 992 
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. 

             46η 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 Δευτέρα 
31 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 χρηματοδότησης του Δήμου Πειραιά στο Πρόγραμμα 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών ΤΕΧΑΝ - Envipco με τίτλο «Εμείς 
δωρίζουμε 1.000.000 € - Εσύ αποφασίζεις που θα το μοιράσεις», 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: Αποδοχή ή μη Ι΄ κατανομής ΚΑΠ συνολικού ποσού 1.528.123,98 € προς ΟΤΑ , βάσει της 

απόφασης 67474/14-10-2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 637Χ46ΜΤΛ6-ΑΥΚ). 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ή μη κατανομής ΚΑΠ συνολικού ποσού 4.400,00 € προς ΟΤΑ για την κάλυψη 

μέσω των Σχολικών Επιτροπών λειτουργικών δαπανών των Εξεταστικών Κέντρων για την 
πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 822 θέσεων μονίμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. (Προκήρυξη 1Γ/2022)  που θα διεξαχθεί στις 22 & 23 
Οκτωβρίου 2022, βάσει της απόφασης 68077/18-10-2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 68ΤΥ46ΜΤΛ6-
4ΞΛ). 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή ή μη κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις 

σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022 - 2023, ποσού 458.964,00 €, βάσει 
της απόφασης 68832/19-10-2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΟ1Ι46ΜΤΛ6-8ΦΧ). 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για προμήθειες / 

υπηρεσίες σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις έξυπνης πόλης του Δήμου Πειραιά ώστε να 
ενταχθούν στο Τεχνικό Δελτίο που θα κατατεθεί στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. σύμφωνα με το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αρ. Α 1602/2022 Απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 7ο Μονομελές). 
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ΘΕΜΑ 7ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 52.000,00 € σε βάρος των ΚΑ 20.6321.01 

(με το ποσό των 15.000,00 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορία επιβατηγών 
οχημάτων), 20.6322.01 (με το ποσό 30.000,00 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας 
φορτηγών οχημάτων) και 20.6323.01 ( με το ποσό των 7.000,00 ευρώ για την πληρωμή 
λοιπών τελών κυκλοφορίας)  του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 
2022, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κου Γιακουμή Λεωνίδα. 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: 

«Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες ΑΑΕ 3/2019». 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές και Συντηρήσεις στο Βεάκειο 

Θέατρο». 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο IV 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 του έργου: 
«Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Υπαπαντής και 
Παπαστράτου στο Π.Δ. 99/2017- Στατική ενίσχυση και επέκτασή του με την προσθήκη 
ορόφων» προϋπολογισμού 1.685.483,87 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με 

τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη». 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Παράταση ή μη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ (ομάδα 2), του ανοικτού ηλεκτρονικού 
δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Φυτικού 
Υλικού» προϋπολογισμού 212.527,30  € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν εμπρόθεσμης αίτησής του. 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του διεθνή 

δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
απορριμματοφόρων συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων του Δήμου Πειραιά» 
προϋπολογισμού 1.153.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 14ο: 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 απορριμματοφόρων συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων 
του Δήμου Πειραιά» προϋπολογισμού 1.153.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 4829/2022 ποσού 1.200,00 

€ που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 660/23-08-2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, σε βάρος του ΚΑ 30.6422.07 του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού 
έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του  Δήμου, κας  Μαρίας Πούλου  και έγκριση 
της γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά την πληρωμή εξόδων μετάβασης 
μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για τη συμμετοχή του  στο συνέδριο με 
αντικείμενο την « Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη μέσω του μετασχηματισμού σε Πόλεις – 
Λιμάνια », που διεξήχθη στο Βαρκελώνη  της Ισπανίας από τις 28-9-2022 έως τις 29-9-2022. 
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ΘΕΜΑ 16ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 5751/2022 ποσού 2.053,46 € 

που εκδόθηκε σύμφωνα με την 806/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του 
Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του 
μονίμου υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά κ. Χρήστου Χιονίδη, για την χορήγηση νέων παροχών 
ισχύος 25Kva στην Πλατεία Οδησσού και στην Ακτή Καλλιμασιώτη. 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. Χ.Ε. 5587/2022 ποσού 

40,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την 769/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε 
βάρος του ΚΑ 35.6162.11 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022, 
στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Μαριόλη Μαρίας, για την πληρωμή στο 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικών τελών (e-Άδειες) για την έγκριση 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, που αφορούν υλοτόμηση δύο (2) δένδρων που φύονται 
σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά. 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. Χ.Ε. 8891/2022 ποσού 

1.790,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την 763/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο 
όνομα  της μονίμου  υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά κας Ιωάννου Ειρήνης και έγκριση της 
γενόμενης δαπάνης που αφορά τη μετάβασή της αεροπορικώς προκειμένου να συμμετάσχει 
στην  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (EuRegions Week 2022) που θα 
διεξαχθεί στις Βρυξέλλες από 10/10/2022 έως 14/10/2022. 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Λογιστική τακτοποίηση σε απλογραφικό, δαπάνης που αφορά καταβολή μισθοδοσίας 

μηνών 1ου/2020 & 2ου/2020 των γιατρών που παρείχαν υπηρεσίες στους δημότες μέσω της 
λειτουργίας των Δημοτικών Πολυιατρείων κ.κ. Παρτάλη Νικολάου του Ιωάννη και 
Ρεντούμη Ευαγγελίας του Μελετίου.  

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στην υπηρεσία «Παροχή 

υπηρεσιών για την διοργάνωση συνάντησης εργασίας/ workshop, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του έργου euPOLIS του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020» και 
εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 21ο: α) Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας Α.Ε. για κατάθεση Τεχνικών Δελτίων καθώς και Εντύπων Ανάλυσης 
Κόστους «Έξυπνης Πόλης» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου 
Ανάκαμψης, 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 22ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στην υπηρεσία: «Υπηρεσίες 

διοργάνωσης σεμιναρίου «Safe Public Spaces - An Introduction", στα πλαίσια του έργου 
“Be Secure Feel Secure ”» και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 που αφορά στην αποσφράγιση / έλεγχο 

δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση – 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 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.      
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ΘΕΜΑ 24ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.420,00 € σε βάρος του  Κ.Α 00.6433.01 του 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στο όνομα  του  μονίμου  υπαλλήλου  
του Δήμου Πειραιά κ.Θοδωρή Παπαχρυσάνθου ,για κάλυψη εξόδων φιλοξενίας που 
συμπεριλαμβάνουν διαμονή και αεροπορικά εισιτήρια του εκπροσώπου του Προγράμματος 
IURC  Mr NAVARRO BAHAMONDES EDUARDO JAVIER από τη Χιλή ο  οποίος θα 
επισκεφτεί την πόλη του Πειραιά από 7 έως 15 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της συνεργασίας 
για την εκπόνηση από κοινού ενός Σχεδίου Δράσης με σκοπό την ανταλλαγή των καλών 
πρακτικών. 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6422. του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου  του 
Δήμου Πειραιά κας Ουρανίας Μιχαλόλια για τη μετάβαση αεροπορικώς του μόνιμου 
υπαλλήλου του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου κου Θεόδωρου Παπαχρυσάνθου στο 
Λονδίνο της Μ. Βρετανίας, από 07 έως 09 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να εκπροσωπήσει 
το Δήμο Πειραιά στη διεθνή έκθεση τουρισμού “WTM London 2022” στην οποία θα 
συμμετέχει ο Δήμος Πειραιά ως συνεκθέτης στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής. 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς από 06 έως 08 Νοεμβρίου της Αντιδημάρχου κας 

Ανδριάνας Ζαρακέλη για να συμμετάσχει  στην  ετήσια εκδήλωση του προγράμματος IURC  
που θα πραγματοποιηθεί  στις Βρυξέλλες και εξειδίκευση πίστωσης.   

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 743,00 € σε βάρος τou Κ.Α  00.6421  του 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στο όνομα  του  μονίμου  υπαλλήλου  
του Δήμου Πειραιά Δημητρίου Συριανού, για τη μετάβαση αεροπορικώς από τις 06 έως 08 
Νοεμβρίου της Αντιδημάρχου κας Ανδριάνας Ζαρακέλη για να  συμμετάσχει στην ετήσια 
εκδήλωση του προγράμματος IURC  στις Βρυξέλλες. 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.107,00 € σε βάρος τou Κ.Α 10.6422.03 του 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στο όνομα  του  μονίμου  υπαλλήλου  
του Δήμου Πειραιά  Παναγιώτη Μιχαλακάκο, για τη μετάβαση αεροπορικώς από τις 06 έως 
09 Νοεμβρίου του  κ. Παναγιώτη Μιχαλακάκο για να συμμετάσχει στην ετήσια εκδήλωση 
του προγράμματος IURC  στις Βρυξέλλες. 

 
 ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

οργάνωσης, υποστήριξης και υλοποίησης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος  IURC και εξειδίκευση πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της με αρ. 1730 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Παροχή Γραφιστικών 
Υπηρεσιών για τις εκδηλώσεις- δράσεις του Δήμου Πειραιά). 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 1.598,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της με αρ. 1730 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Παροχή Γραφιστικών 
Υπηρεσιών για τις εκδηλώσεις- δράσεις του Δήμου Πειραιά). 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 56,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της με αρ. 58/27-01-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Προμήθεια 
στεφανιών). 
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ΘΕΜΑ 33ο: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 5011 ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 1.257,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με τις με αρ. 708/5-9-2022 και 721/7-
9-2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α 00.6421 και Κ.Α 
10.6422.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα  της μονίμου  
υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά κας Αικατερίνης Σταυρίδου και έγκριση γενόμενης δαπάνης. 
Το προαναφερθέν ένταλμα προπληρωμής αφορά τη μετάβαση οδικώς του Αντιδημάρχου 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κου Ρέππα Παναγιώτη και του οδηγού του Δήμου κου 
Σιλίκογλου Άγγελου στο Δήμο Θεσσαλονίκης από 9 έως 11 Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου 
να συμμετάσχουμε  στην 86η ΔΕΘ. 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 4342/2022 ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 25.220,00 € και για το με αρ. 4405/2022 συμπληρωματικό ένταλμα 
προπληρωμής ποσού 8.050,00 € που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις 654/2022, 655/2022 και 
657/2022, 658/2022 αντίστοιχα, Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  σε βάρος των ΚΑ 
00.6421 και ΚΑ 10.6422.03 συνολικού ποσού 33.270,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μόνιμου υπαλλήλου Σταματίνας Μανωλάκου και 
έγκριση γενόμενης δαπάνης. Τα προαναφερόμενα εντάλματα προπληρωμής αφορούν την 
μετάβαση αεροπορικώς από τις 3 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2022 του Δημάρχου Πειραιά κ. 
Ιωάννη Μώραλη, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Ταταρόπουλου Βασίλειου καθώς 
και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικόλαου Βλαχάκου, επικεφαλή της παράταξης «Πειραιάς 
Πόλη Πρότυπο», για τη συμμετοχή εκπαιδευτικής επίσκεψης που 
διοργανώνει η Διεθνής Αστική και Περιφερειακή Συνεργασία (IURC) Λατινικής Αμερικής 
που θα πραγματοποιήθηκε στην Πόλη Puerto Montt  της Χιλής, από τις 5 έως 9 
Σεπτεμβρίου 2022. 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού  προφορικού  πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (καταστήματος 4/Κ3) που βρίσκεται επί της οδού 
Λυκούργου 3 εντός της Κεντρικής Αγοράς του Πειραιά, ισόγειο χώρο συνολικής καθαρής  
επιφανείας 21,30 τ.μ. και βοηθητικών χώρων (πατάρι) 35,90 τ.μ.  

 
ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1, 2 &  3 της Ε.Δ. και κατακύρωση ή μη του 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για 
την υπηρεσία: «Σύμβουλος εφαρμογής έξυπνης γειτονιάς Δ.Π. (Έξυπνη και Βιώσιμη 
Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων)» στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου με τίτλο «Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και 
Ενεργειακών Πόρων – Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών 
και Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών – Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής» (MIS 
5063696),  προϋπολογισμού 43.006,45 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών, Προμηθειών και Υπηρεσιών των 

Απευθείας Αναθέσεων. 
 
ΘΕΜΑ 38ο: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

όλων των διαγωνισμών και των απευθείας αναθέσεων. 
 
ΘΕΜΑ 39ο: Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, δημοσίων συμβάσεων 

κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης. 
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ΘΕΜΑ 40ο: 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 41ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 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 με βάση την τιμή, για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών του Δήμου έτους 2022» προϋπολογισμού 42.113,40  € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 42ο: Διορισμός ή μη δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

όπου δικάζεται αίτηση ακύρωσης δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας με αίτημα την ακύρωση 
της υπ΄ αριθμ. 40474/220/2021 απόφασης Δημάρχου Πειραιά. 

 
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 56,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της με αρ. 58/27-01-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Προμήθεια 
στεφανιών). 

 
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας κεντρικής 

κλιματιστικής μονάδας του 5ου βρεφονηπιακού σταθμού κατά σαράντα πέντε (45)  ημέρες ήτοι 
μέχρι 18-12-2022» σύμφωνα με την από 26/10/2022 αίτηση του αναδόχου . 

 
 

                                                                                         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 Οικονομικών 
11. Δ/νση Διοίκησης 
12. Δ/νσης Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 
13. Δ/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
14. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
15. Δ/νση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης 
16. Δ/νση Εξωστρέφειας – Τουρισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
17. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 
18. Δ/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 
19. Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


