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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

790. Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ηλεκτρονικό 

δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Φυτικού Υλικού», για 20 ημέρες ήτοι 
έως και τις 24/10/2022, ύστερα από εμπρόθεσμο αίτημα του οικονομικού φορέα 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ. 

 

791. Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.00.6731.03 του ποσού 

των 750.000€ (επτακοσίων πενήντα χιλιάδων  ευρώ), που κατανέμεται ως έκτακτη 

οικονομική επιχορήγηση, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, για την κάλυψη των αυξήσεων 
στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος των σχολικών μονάδων. 

 

792. Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Πράξης «Δίκτυο Υπηρεσιών 
Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής 
των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με 
υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.),στο Δήμο Πειραιά» με M.I.S. 5093139 που είναι 
ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-

2020). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

793. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης του ύψους αναπροσαρμογής 
ανταποδοτικών τελών και παρουσίαση της ανταποδοτικότητας για το έτος 2023. 

 

794. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης του κανονισμού επιβολής τελών 
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πειραιά του έτους 2023. 

 

795. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης του κανονισμού τελών υπαίθριου 

εμπορίου (στάσιμο, Κυριακάτικη Αγορά, θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις κ.λ.π.) έτους 
2023. 

 

796. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης του κανονισμού τελών διαφήμισης 
έτους 2023. 

 

797. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.7134.35 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022 στο όνομα της μονίμου 

υπαλλήλου, κας Φραγκούλη Αικατερίνης για την δαπάνη «Έκδοσης και Ανανέωσης 
Ψηφιακών Ταχογράφων». 

 

798. Έγκριση του 1
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1
ου

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου «Επείγουσα Επισκευή- Ανακατασκευή Οδοστρώματος της Οδού Τσαμαδού 

λόγω Επικινδυνότητας». 

 

799. Αποδέσμευση της αξίας των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής της σύμβασης για 

την υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Κ.Σ.Ε.) του 

Δήμου Πειραιά». 

 

800. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
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για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια αδρανών υλικών για τη συντήρηση 

κοινοχρήστων και ανοιχτών χώρων», προϋπολογισμού 86.426,00 € πλέον Φ.Π.Α, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

801. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 40.000,00 € 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. 

 

802. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «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, 

Άξονας προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον». 

 

803. 1
η
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

«ΚΟ.Δ.Ε.Π.» του Δήμου Πειραιά. 

 

804. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης με τίτλο: 

«Διαμόρφωση Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας. Ανάδειξη 

κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο», έως την 30
η
 

Νοεμβρίου 2022 (30/11/2022). 

 

805. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Επισκευή και 
Συντήρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πειραιά 

στα Βοτσαλάκια», κατά δύο μήνες , έως 17-12-2022. 

 

806. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.053,46 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6279.01 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. 

 

807. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού ύψους 169.850,00 €, που αφορά συμπληρωματική 

κατανομή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, βάσει 
της απόφασης 63358/28-9-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6οΒ346ΜΤΛ6-5ΛΗ). 

 

808. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού ύψους 664.401,73 €, που αφορά συμπληρωματική 

απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την 

κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων & 

επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, βάσει της απόφασης 63389/28-9-22 του ΥΠΕΣ 

(ΑΔΑ: ΩΜΚΙ46ΜΤΛ-ΨΡΟ). 

 

809. Αποδοχή δωρεάς ταμπέλας που θα αναδεικνύει τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες 
κολύμβησης, από την  εταιρεία «SMILEKIOSK O.E.». 

. 

 


