
                                                                                                                                                                                         
              ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       Πειραιάς 17 Νοεμβρίου 2022          
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                                Αρ. Πρωτ. 51157 / 1102 
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. 

         51η 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 22 Νοεμβρίου  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: Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού 114,00 € του χρεώστη με κωδ. 8166283, λόγω 

λανθασμένης βεβαίωσης ως προς το πρόσωπο και τη φορολογητέα ύλη, σύμφωνα με το αρ. 
174 του Ν. 3463/2006 και του αρ. 40, παρ. 1, εδ. ιε-ι του Ν. 4735/2020. 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή ή μη βεβαιωθέντων, ποσών 8.694,57 € σε υπόχρεους, από Βεβαιωτικούς 

Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 40, παρ. 1, εδ. (ιε)-ι του Ν. 
4735/2020.   

 
ΘΕΜΑ 3ο: Διαγραφή ή μη επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετης κατασκευής συνολικού ποσού 

12.294,18 € μετά από ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση ή μη του χρόνου διοργάνωσης ημερίδας (Π.B4.6.2) και παράταση της 

υποβολής του αντίστοιχου παραδοτέου της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της 
εταιρείας «ΑΠΟΨΗ Α.Ε.» για την υπηρεσία με τίτλο: «Δράσεις προώθησης της 
επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά». 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 6350/2022, ποσού 

40.000,00 € που εκδόθηκε με την υπ΄ αρ. 932/2022 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. 

 
ΘΕΜΑ 6ο : Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 5518/30-09-2022 ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 6.930,00, που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 789/28-09-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 ποσού 6.930,00€ του 
Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του 
Δήμου κας Μαρίας Κάρλε και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το προαναφερθέν ένταλμα 
προπληρωμής αφορά την πληρωμή εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς του κ. Παναγιώτη 
Ρέππα, Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του κ. Γρηγόρη Καψοκόλη, 
Αντιδημάρχου Προσόδων και Εμπορίου και του κ. Χαράλαμπου Λιακόσταυρου, Προέδρου 
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Γ΄ Κοινότητας, στην 20η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων από τις 10 
έως 14 Οκτωβρίου 2022 στις Βρυξέλλες. 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση των Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πειραιά στα Βοτσαλάκια». 
 
ΘΕΜΑ 8ο:΄Εγκριση ή μη του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων 

και Βρεφονηπιακών Σταθμών Α/Α 1/2019». 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση κτιριακών 

και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για τις ανάγκες 
του έργου POP MACHINA». 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ 

και  εβδομήντα πέντε λεπτών (7.195,75 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή 
εξόδων μετάβασης πενταμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά από τις 04/10/2022 έως 
τις 06/10/2022 για τη συμμετοχή του Δ. Πειραιά στη διακρατική συνάντηση (ΤΝΜ) του  

             ευρωπαϊκού έργου BLUACT 2nd Wave στο Γκντανσκ Πολωνίας. 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 192,10 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της με αρ. 58/27-1-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (αγορά στεφανιών). 
 
ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή ή μη ΙΑ΄ κατανομής ΚΑΠ συνολικού ποσού 1.528.123,98 € προς ΟΤΑ , βάσει 

της απόφασης 73648/7-11-2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6Τ7Κ46ΜΤΛ6-Σ6Ψ). 
 
ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή ή μη χρηματοδότησης ποσού ύψους 600,00 €, για τη κάλυψη δαπανών 

διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για 
Πολιτογράφηση μέσω των Σχολικών Επιτροπών, βάσει της απόφασης 72794/3-11-21 του 
ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 62ΨΞ46ΜΤΛ6-ΒΓ2). 

 
ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά ολοσέλιδη διαφημιστική 

καταχώρηση για την τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά στον χειμερινό ταξιδιωτικό 
οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ», που θα κυκλοφορήσει μαζί με το «Βήμα της Κυριακής» και ανάρτηση 
στο site diakopes.gr και στα social media και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 15ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 12.608,41 € σε βάρος του ΚΑ 20.6279.01 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μονίμου 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Χρήστου Χιονίδη , που αφορά υποθέσεις ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή 
ανάπλασης του Αγίου Διονυσίου. 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Πλαίσιο Παρεμβάσεων για 
την ενίσχυση και τόνωση της Οικονομικής Δραστηριότητας σε Τμήμα του Παραδοσιακού 
Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Πειραιά στο Πλαίσιο της Δράσης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ», έως την 31 Δεκεμβρίου 2022. 

 
ΘΕΜΑ 17ο: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του αρ. 32, & 2, περίπτωση ββ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις διατάξεις Ν. 4782/2021, λόγω απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, για την 
προμήθεια χόρτινων σαρώθρων (σκούπες) για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 44.640,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) συγκρότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση του διαγωνισμού. 
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ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου στον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού  3.467.741,94  ευρώ πλέον ΦΠΑ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας: «Ενεργειακή Στρατηγική και Σχέδια Δράσης του Δήμου Πειραιά για κτίρια, 
υποδομές και εγκαταστάσεις» προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 20ο: 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 βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την υπηρεσία: 
«Ενεργειακή Στρατηγική και Σχέδια Δράσης του Δήμου Πειραιά για κτίρια, υποδομές και 
εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για την μελέτη: «Εκπόνηση 
μελετών για την Ανέγερση νέου κτιρίου προς εξυπηρέτηση του υπάρχοντος Μουσικού 
Γυμνασίου – Λυκείου Πειραιά», προϋπολογισμού 174.687,59 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για την μελέτη: 
«Εκπόνηση μελετών για την Ανέγερση νέου κτιρίου προς εξυπηρέτηση του υπάρχοντος 
Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Πειραιά», προϋπολογισμού 174.687,59 € πλέον Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας 

Πειραιά «ΔΗ.ΡΑ.Π.», οικονομικού έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή μη του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής 

Ραδιοφωνίας Πειραιά «ΔΗ.ΡΑ.Π.» οικονομικού έτους 2021. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 5696/22 ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 18.027,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την 811/22, απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α 00.6421 και K.A. 00.6423  του προϋπολογισμού 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στο όνομα  της  μονίμου υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά 
Ειρήνης Αλιπράντη, για τη μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου κου Ιωάννη Μώραλη, του 
Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν. κου Ιωσήφ Βουράκη και του αστυνομικού  του Δημάρχου κου 
Νικηφόρου Πηλάκη από 16 έως 22 Οκτωβρίου 2022  και έγκριση της γενομένης δαπάνης, 
που αφορά τη συμμετοχή μας στην εκδήλωση «Towards Sustainable Cities & Regions», που 
διοργανώθηκε από την  Διεθνή Αστική και Περιφερειακή Συνεργασία (IURC) – Πρόγραμμα 
IURC Λατινικής Αμερικής και  πραγματοποιήθηκε στην πόλη Barranquilla της Κολομβίας 
από 17 έως 21 Οκτωβρίου. 
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ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης, ποσού 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 827/11-10-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
(Διοργάνωση δράσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940). 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης, ποσού 56,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 58/27-01-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Προμήθεια 
στεφανιού). 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την 

ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης (μπλέ) χωρητικότητας 
1.100 lt για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης» προϋπολογισμού 
147.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 29: Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 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 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 30ο: Συζήτηση επί της με αρ. 40554/16-9-2022 τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

και της εταιρείας «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» για την προμήθεια 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 95213/5-10-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στον 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: «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. 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έκδοση συμπληρωματικού τακτικού εντάλματος  ποσού 338,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 

10.6422.03  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, που αφορά την κάλυψη 
των εξόδων για αεροπορικά εισιτήρια, λόγω ακύρωσης της προκαθορισμένης πτήσης 
εξαιτίας της Πανευρωπαϊκής Απεργίας στο όνομα  του  μόνιμου  υπαλλήλου  του Δήμου 
Πειραιά  Παναγιώτη Μιχαλακάκου, ο οποίος συμμετείχε στην ετήσια εκδήλωση του 
προγράμματος IURC  στις Βρυξέλλες από τις 06 έως και τις 09 Νοεμβρίου 2022». 

 
ΘΕΜΑ 33ο: Α) Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Enabling 

Innovative Space-driven Services for Energy Efficient Buildings and Climate Resilient 
Cities” και ακρωνύμιο “BUILDSPACE” που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα  
HORIZON, Β) Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου “BUILDSPACE” από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γ) Ορισµός της Διεύθυνσης Πληροφορικής ως Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 

 
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 906/31-10-2022 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και 
υλοποίησης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος IURC). 
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ΘΕΜΑ 35ο: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 5695/7-10-2022 ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 1.430,00  € που εκδόθηκε σύμφωνα με την 813/5-10-2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 του Προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου κας Πόλλυς Κλειδά 
και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το προαναφερθέν ένταλμα προπληρωμής αφορά την 
πληρωμή εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς από τις 17 έως 24 Οκτωβρίου της 
Αντιδημάρχου κας Ανδριάνας Ζαρακέλη για τη συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου 
«Towards Sustainable Cities & Regions» στην πόλη Barranquilla της Κολομβίας, που 
διοργανώνει η Διεθνής Αστική και Περιφερειακή Συνεργασία (IURC) – Πρόγραμμα IURC 
Λατινικής Αμερικής.   

 
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την 

ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για 
την «Προμήθεια ειδών πληροφορικής (περιφερειακών, αναλώσιμων, ανταλλακτικών και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 
61.539,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 37ο: Παράταση ή μη κατά δύο (2) μήνες της υπ. αριθμ. 32171/20-07-2022 (ΑΔΑΜ: 

22SYMV010976010 2022-07-21) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας 
«ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. - ΜΕΜΙ Ρ. Ο.Ε.»  που αφορά στην προμήθεια 
απολυμαντικών υγρών καθώς και εφαρμογές απολυμάνσεων Εσωτερικών χώρων (Δημοτικά 
κτίρια, Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) εμβέλειας Δήμου Πειραιά 
στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της  Covid-19 (σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 
περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 
ΘΕΜΑ 38ο: Παράταση ή μη κατά δύο (2) μήνες της υπ. αριθμ. 31394/15-07-2022 (ΑΔΑΜ: 

22SYMV010945767 2022-07-15) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και  της εταιρείας 
«Protection Storm Μ. ΙΚΕ» που αφορά στην προμήθεια απολυμαντικών υγρών καθώς και 
εφαρμογές απολυμάνσεων Εξωτερικών χώρων (Παιδικών χαρών) εμβέλειας Δήμου Πειραιά 
στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της  Covid-19 (σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 
περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 
ΘΕΜΑ 39ο: Τροποποίηση ή μη της με αρ. 554/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά στην παράταση της διάρκειας της σύμβασης «Διαχείριση αποβλήτων εσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)» μεταξύ του Δήμου Πειραιά με την εταιρεία 
«ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.».  

 
ΘΕΜΑ 40ο: Τροποποίηση ή μη της με αρ. 33405/13-8-2021 (ΑΔΑΜ: SYMV009112154 2021-08-25) 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για την 
προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 
ΘΕΜΑ 41ο : Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την 

ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου για τα έτη 2022- 2023» προϋπολογισμού 574.310,00 € πλέον Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

έργου “DataVaults” στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 
4314/2014. 
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ΘΕΜΑ 43ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος στη Δ.ΥΠ.Α για την επέκταση της 

επιχορήγησης για άλλους δώδεκα (12) μήνες της απασχόλησης σαράντα επτά (47) ατόμων 
ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, οι οποίοι απασχολούνται στο Δήμο μας στο πλαίσιο του Προγράμματος 
επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. 
                                                                                         
                                                                                                                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). 
 

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 Προσόδων & Εμπορίου 
12. Δ/νση Διοίκησης 
13. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης 
14. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 
15. Δ/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 
16. Δ/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού  
17. Δ/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
18. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
19. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 
20. Δ/νση Εξωστρέφειας – Τουρισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
21. Δ/νση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης 
22. ΔΗ.ΡΑ.Π 
 

 
 

 
 


