
                                                                                                                                                                                   
              ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       Πειραιάς 9 Δεκεμβρίου 2022          
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                                Αρ. Πρωτ. 55599 / 1188          
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. 

          54η 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  13 Δεκεμβρίου  2022 και ώρα 10:00, 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: 10η μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 
  
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά την διαφημιστική  

καταχώρηση του Δήμου Πειραιά στο site « HELLO.GR », στο πλαίσιο της τουριστικής 
προβολής του Δήμου και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 1.230,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμ.  971/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά παράθεση γεύματος σε 
αντιπροσωπεία στελεχών των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του IURC. 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη παράτασης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου 

Ακτής Κουμουνδούρου (Μικρολίμανο)» μέχρι 31/3/2023. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε., του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, και της 1ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης του έργου : « Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά 
(1.2020)». 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή ή μη Δ΄ κατανομής ΚΑΠ συνολικού ποσού 339.700,00 € προς ΟΤΑ , βάσει της 

απόφασης 80596/30-11-2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ8ΛΘ46ΜΤΛ6-02Σ), για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 6667/2022 ποσού 3.320,00 € 

(τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ) που εκδόθηκε σύμφωνα µε την µε αρ. 973/16-11-
2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισμού 
του Δήμου Οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά 
κ. Πουρσαλίδη Κωνσταντίνου και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής 
αφορά την πληρωμή εξόδων μετάβασης της Αντιδηµάρχου Δηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών κας Κυριακής Μπουρδάκου και του Αντιδηµάρχου Δόµησης & 
Γ.Σ.Π. και Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. κου Δημήτρη Αράπη, από 22 έως 26 Νοεμβρίου 2022 
για την συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού Έργου 
PACTESUR ύστερα από σχετική πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αστική 
Ασφάλεια (EFUS).   
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ΘΕΜΑ 8ο: Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. ΧΕ 6462/2022 ποσού 

52.000,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα µε την µε αρ. 886/2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 20.6321.01, 20.6322.01 και 20.6323.01 του προϋπολογισμού 
του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου 
κου Γιακουμή Λεωνίδα για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών, φορτηγών και 
λοιπών τελών κυκλοφορίας του Δήμου. 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 6842/2022 ποσού 12.608,41 

€ που εκδόθηκε σύμφωνα µε την µε αρ. 994/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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 10ο: Τροποποίηση ή μη της με αρ. 397/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το 
σχολικό έτος 2021-2022». 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 1608/2022 Πράξης – Απόφασης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου που αφορά στην νομιμότητα του σχεδίου της πρώτης συμπληρωματικής – 
τροποποιητικής σύμβασης με αρ. πρωτ. 51043/1360/03-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009688743 
2021-12-08), σχετικά με την « Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες 
υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά ως προς την Ομάδα Δ». 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Ακύρωση της υπ’ αρ. 1090/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορούσε την έγκριση 

πραγματοποίησης δαπάνης ποσού 8.300,00 € πλέον ΦΠΑ, σχετικά με την «Διεξαγωγή της 1ης 
Χριστουγεννιάτικης Γιορτής Λουλουδιών», λόγω τροποποίησης της μελέτης και του τίτλου 
της. 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης για την υπηρεσία «Γιορτή Λουλουδιών 

του Δήμου Πειραιά», που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 29 έως 
31-12-2022 και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή ή μη δωρεών (χορηγιών), που προσφέρονται για τις Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά έτους 2022.  
 
ΘΕΜΑ 15ο: Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων συνολικού ποσού 284,69 € που αντιστοιχεί σε 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης, σύμφωνα με το αρ. 174 του Ν. 
3463/2006. 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Διαγραφή ή μη επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 

372.139,90 € μετά από ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη αμοιβής πραγματογνωμοσύνης για την δικαστική διαδικασία της 

αγωγής του Δήμου για το κτήμα μας στη Μεταμόρφωση.  
 
ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών για 

τα έτη 2022 – 2023 της Διεύθυνσης  Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ. 
 
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 1.914,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμ.  960/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την πραγματοποίηση 
τελετής για τη Λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Πολιούχου Πειραιά Αγίου Σπυρίδωνα.  
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή μη παράτασης, έως τις 30-04-2023, της σύμβασης μίσθωσης  έργου του κου 

ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, η οποία έχει συναφθεί 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. 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή μη παράτασης, έως τις 31-03-2023, των συμβάσεων μίσθωσης έργου των 

κ.κ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΘΑΣ, ΑΡΤΕΜΗ ΙΩΑΝΝΑΣ, ΜΑΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 
και ΑΝΥΣΙΑΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ, οι οποίες έχουν συναφθεί για την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού έργου “Be Secure Feel Secure” στο πλαίσιο του Προγράμματος Urban 
Innovative Actions (UIA), Αστικές Καινοτόμες Δράσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.         

                                  
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, κατόπιν αίτησης του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού παροχής 
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 € πλέον Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΘΕΜΑ 23ο: Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 6920/2022 ποσού 14.900,00 

€ που εκδόθηκε σύμφωνα µε την µε αρ. 1062/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε 
βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022, στο 
όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κας Χαϊδεμένου Αικατερίνης, για την πληρωμή 
ταχυδρομικών τελών. 

 
ΘΕΜΑ 24ο: Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 7051/2022 ποσού 40.000,00 

€ που εκδόθηκε σύμφωνα µε την µε αρ. 1071/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε 
βάρος του ΚΑ 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022, στο 
όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Οικονομάκη Βασίλειου, για την πληρωμή 
ταχυδρομικών τελών. 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 1.302,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμ.  67/2022 απόφασης της Ο.Ε. (προμήθεια αναμνηστικών δώρων). 
 
ΘΕΜΑ 26ο:  Τροποποίηση ή μη Τεχνικού Δελτίου Έργου της υποβληθείσας πρότασης  του Δήμου 

Πειραιά με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση των οδών Κλεισόβης και Καρπάθου Δήμου 
Πειραιά» στα πλαίσια της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το 
πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας». 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Διαγραφή ή μη βεβαιωθέντων σε υπόχρεους ποσών 2.985,17 € από τους Βεβαιωτικούς 

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

 
ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση ή μη της 1053/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 

την απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 6332/2022 ποσού 1.300,00 € 
που εκδόθηκε σύμφωνα µε την µε αρ. 904/2022 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 κας Ουρανίας Μιχαλόλια και την έγκριση 
γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορούσε τη μετάβαση αεροπορικώς του 
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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 συμμετείχε ο Δήμος Πειραιά ως συνεκθέτης στο περίπτερο της 
Περιφέρειας Αττικής. 

 
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ή μη της 4ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας 

Πειραιά «ΔΗΡΑΠ», οικονομικού έτους 2022. 
 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής 

Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π). 
 
ΘΕΜΑ 31ο: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. ΧΕ 6546/2022 ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 1.230,00€ που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 961/22 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421, Κ.Α. 00.6423 και Κ.Α. 10.6422.03  του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του 
Δήμου κ. Δημήτριου Συριανού και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το προαναφερθέν ένταλμα 
προπληρωμής αφορά στην πληρωμή εξόδων για την μετάβαση οδικώς από τις 21 έως τις 23 
Νοεμβρίου 2022 του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη, του αστυνομικού του 
Δημάρχου κ. Νικηφόρου Πηλάκη και του οδηγού κ. Ευάγγελου Δριβάλα, για τη συμμετοχή 
στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας  που 
πραγματοποιήθηκε στο Βόλο. 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ή μη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου  32 παρ. 

2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και 
έγκριση της μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για : α)  
«Δημιουργία 5 πάρκων εκτόνωσης σκύλων στις 5 Δημοτικές Κοινότητες» και β) 
«Προμήθεια εξοπλισμού για τα πάρκα εκτόνωσης σκύλων», προϋπολογισμού δαπάνης 
169.985,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

 
 

   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 Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 
12. Δ/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης 
13. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
14. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
15. Δ/νση Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
16. Δ/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 
17. Δ/νση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 
18. Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου 
19. Δ/νση Προσόδων & Εμπορίου 
20. Δ/νση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης 
21. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης 
22. Δ/νση Διοίκησης 
23. Δ/νση  Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 
24. ΔΗ.ΡΑ.Π. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


