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Ορθή Επανάληψη  (21-12-2022) 
ως προς την ώρα της συνεδρίασης, 

που μεταφέρεται από 11:00 σε 10:00 

              
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                  Πειραιάς   21 Δεκεμβρίου 2022          
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
 Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                    Αρ. Πρωτ. 57433/1213 
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. 

          56η 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 Πέμπτη 22 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: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 5 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου της ομάδας Δ΄ και κατακύρωση ή μη της ομάδας Δ΄ 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 ειδών διατροφής για τις ανάγκες των 
βρεφονηπιακών σταθμών και του Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών του 
Δήμου Πειραιά, για τις σχολικές χρονιές 2022- 2023 & 2023-2024» προϋπολογισμού 
404.688,82 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Απόδοση λογαριασμού, για το συμπληρωματικό ένταλμα προπληρωμής με αρ. 

6929/2022 ποσού 338,00 € που εκδόθηκε σύμφωνα µε την µε αρ. 1066/29-11-2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του 
προϋπολογισμού του Δήμου, Οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μονίμου 
υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κ. Παναγιώτη Μιχαλακάκου και έγκριση της 
γενόμενης δαπάνης. Το συμπληρωματικό ένταλμα προπληρωμής αφορά την κάλυψη 
των εξόδων για την έκδοση νέων  αεροπορικών εισιτηρίων του υπαλλήλου, ο οποίος 
συμμετείχε στην ετήσια εκδήλωση του προγράμματος IURC στις Βρυξέλλες από τις 
06 έως και τις 09 Νοεμβρίου 2022, λόγω της ακύρωσης της προκαθορισμένης 
πτήσης του, εξαιτίας της Πανευρωπαϊκής Απεργίας. 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 17045/2022 (ΑΔΑΜ: 

22SYMV010458938) σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του αναδόχου 
Μπουραντά Αλεξάνδρου του Σπυρίδωνα που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών για 



2 
 

περίθαλψη αδέσποτων ζώων (γατών) του Δήμου Πειραιά» (χωρίς μεταβολή της 
αρχικής συμβατικής δαπάνης) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη 2ης τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 13.479/31-3-2021 
(21SYMV008378394 2021-04-01) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της 
εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ», 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 και 2021-2022» που αφορά μόνο τα είδη 
της ομάδας Δ΄ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ), έως το 
ύψος της συμβατικής δαπάνης, με παράταση του συμβατικού χρόνου της παραπάνω 
σύμβασης που θα αρχίζει από την 1-1-2023 και θα λήγει στις 31-5-2023 ή μέχρι την 
ανάδειξη του νέου αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 
ΘΕΜΑ 5ο: α) Τροποποίηση της με αρ. 880/31-10-2022 απόφασης της Ο.Ε σχετικά με την 

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» και υποβολή 
τροποποιημένης πρότασης προς χρηματοδότηση. β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου 
Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της 
τροποποιημένης πρότασης. 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής, για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το: «Επιχειρησιακό 
σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 
στον Δήμο Πειραιά», προϋπολογισμού 60.000 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

       
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη  της τροποποίησης του χρόνου διοργάνωσης εκδήλωσης για θέματα 

νέων αγορών (Π.Β4.4.2) 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 και επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο 
Δήμο Πειραιά». 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη μεταφοράς ημερομηνίας διεξαγωγής της 3ης ημερίδας του «Κέντρου 

Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) η οποία επρόκειτο να υλοποιηθεί εντός του 
2022 ώστε να πραγματοποιηθεί εντός του 2023 σε ημερομηνία που θα προκύψει σε 
συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να μη συμπέσουν χρονικά οι δυο 
εκδηλώσεις (1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου & 3ης ημερίδας). 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αποκατάσταση 

Φθαρμένων Επιφανειών Επιχρισμάτων – Επίχρωσης Ορόφων και Τοιχοποιιών σε όλα 
τα Δημοτικά Κτίρια Σ.Ε 3/2021» 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη ΙΒ’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 

ποσού 1.528.123,98 € βάσει της απόφασης με αριθμό 84945/13-12-2022 του ΥΠΕΣ  
(ΑΔΑ:Ψ0ΘΞ46ΜΤΛ6-1ΒΧ). 
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση  ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 184,54 € σε βάρος του Κ.Α 30.8112.01 
του  προϋπ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, για την πληρωμή προστίμου στον 
ΕΦΚΑ. 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 13ο: Άσκηση ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης 

από αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου, που βρίσκεται στον Πειραιά, επί της 
οδού Ομηρίδου Σκυλίτση αρ. 34, στο Ο.Τ. 168/τ.26. 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης Πειραιά «ΚΟ.ΔΕ.Π.» έτους 2023. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού 

έτους 2023 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά «ΚΟ.Δ.Ε.Π.». 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού  και Πεπραγμένων οικονομικού έτους 
2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) 
Δήμου Πειραιά. 
 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και  κατάρτιση του 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ), του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού 
Αθλητισμού Νεολαίας «Ο.Π.Α.Ν.» του Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους 2023. 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη ή 

μη προσωρινού αναδόχου του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 
πολυσυστημικού 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 ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή,  για την προμήθεια: «Σίτιση μαθητών 
Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2022-2023», συνολικού 
προϋπολογισμού δαπάνης 135.291,75 € πλέον ΦΠΑ (117.645,00 € πλέον ΦΠΑ + 
δικαίωμα προαίρεσης 17.646,75 € πλέον ΦΠΑ),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει, κατόπιν της λήψης της με αρ. 62Θ/17-11-2022 Πράξης της 
Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                  ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      
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  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 Βρεφονηπιακών Σταθμών 
11. Δ/νση Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
12. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
13. Δ/νση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης 
14. Δ/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 
15. Δ/νση Οικονομικών 
16. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης 
17. Ο.Π.Α.Ν. 
18. ΚΟ.Δ.Ε.Π. 
19. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
20. Δ/νση Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης 
 
 
 
 
 


