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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1069. α) Ακύρωση της υπ’ αρ. 996/2022 απόφασης της Ο.Ε., κατόπιν της λήψης  σχετικής 

εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας, λόγω λάθους στο πρωτογενές αίτημα 

και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, β) Έγκριση εκ νέου της προσφυγής στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του αρ. 32 παρ. 2, 

περίπτωση β υποπερίπτωση 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 γ) 

Συγκρότηση της Επιτροπής διαπραγμάτευσης. 

 

1070. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.949.553,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), του 

έργου του Δήμου Πειραιά με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποέργο 1- Ελληνικές έξυπνες 

πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό 

μέλλον» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5197933) στο ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

1071. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του υπαλλήλου μας 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την προμήθεια ταχυδρομικών τελών. 

 

1072. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2021 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1073. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 176,08 € που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη 

αποστολής της ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 75143), σύμφωνα με το αρ. 

174 του Ν. 3463/2006. 

 

1074. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετης κατασκευής συνολικού ποσού 39.172,62 

€ μετά από ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017. 

 

1075. Διαγραφή προσαυξήσεων από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ συνολικού ποσού 528,36 € από 

τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας, σύμφωνα με το αρ. 174 

του Ν. 3463/2006. 

 

1076. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 645,80 € με κωδικό χρεώστη αριθ. 797018 λόγω 

λανθασμένης βεβαίωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου και την φορολογητέα 

ύλη, σύμφωνα με το αρ. 174 του Ν. 3463/2006 και του αρ. 40 του Ν. 4735/2020 παρ. 1,ιε i .  

 

1077. Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 18.370,92 € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 40, παρ. 

1, εδ. ιε-ι του Ν. 4735/2020. 

 

1078. Έγκριση της ονομαστικής κατάστασης των 702 δικαιούχων διατακτικών τροφίμων, 

οικονομικά αδυνάτων δημοτών μας & κατοίκων μας, ενόψει των Χριστουγέννων  του 

έτους 2022. 

 

1079. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 56,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθμ.  58/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την αγορά στεφανιού με άνθη 

τρίποδο με κατασκευή σύνθεση και εκτύπωση κορδέλας.  
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1080. Έγκριση πραγματοποίηση της δαπάνης που αφορά την μετακίνηση και  ημερήσια 

αποζημίωση του Jim Sims ως Εξειδικευμένου Συμβούλου (Lead Expert) του έργου 

BLUACT 2
nd

 Wave του προγράμματος Urbact για τη συμμετοχή του Jim Sims ως 

Εξειδικευμένου Συμβούλου (Lead Expert) στην συνάντηση που διοργανώνει ο Δήμος 

Πειραιά στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί η τελική διακρατική 

διήμερη εκδήλωση (final event ) στον Πειραιά με στόχο την ανασκόπηση των 

πεπραγμένων της υλοποίησης του έργου και εξειδίκευση της πίστωσης.  

 

1081. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς των Αντιδημάρχων Πειραιά κας Αντωνίας 

Καρακατσάνη και κας  Αθηνάς Γλύκα-Χαρβαλάκου, στο Ελσίνκι  της Φιλανδίας από 13 

έως 16 Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμος Πειραιά στην 4η 

Συνάντηση του Προγράμματος (4th Consortium Meeting)  HARMONIA και συγχρόνως 

στο 1ο Review meeting που θα γίνει από Εξωτερικούς Αξιολογητές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς  και  εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.200,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 35.6422.29 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022”. 

 

1082. Ανάδειξη του οικονομικού φορέα ANEGERSIS CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ως προσωρινού αναδόχου του 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: 

«Ολοκληρωμένη Βελτίωση & Ενεργειακή Αναβάθμιση του συνόλου των 

Εγκαταστάσεων σε Σχολεία του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού  1.612.200,00 € πλέον 

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

 

1083. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες 

κατεδάφισης και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Θηβών 50». 

 

1084. Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Πράξης «Πιλοτικός Μηχανισμός  

Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης, για τους κινδύνους που 

απορρέουν από την κλιματική αλλαγή στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά» με M.I.S 

5047883 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ  του Δήμου Πειραιά (ΕΠ 

«Αττική» 2014-2020), ώστε αυτή να παραταθεί κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή από 31-12-

2022 που είχε ορισθεί σε 28-2-2023. 

1085. Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Προορισμού με M.I.S 5041839 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΟΧΕ/ΒΑΑ 

του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020), ώστε αυτή να παραταθεί κατά δύο (2) 

μήνες, δηλαδή από 31-12-2022 που είχε ορισθεί σε 28-2-2023. 

1086. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ. 49642/26-11-2021 

σύμβασης με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (για τα είδη των ομάδων Γ, Δ και Ε της Διακήρυξης που 

αφορούν την προμήθεια δύο καινούργιων οχημάτων πλύσης κάδων απορριμμάτων, 12 

tn, δύο καινούργιων οχημάτων πλύσης κάδων απορριμμάτων 8 tn και 2 δύο 

καινούργιων ανατρεπόμενων φορτηγών 14 tn), κατά 60 ημέρες, ήτοι έως τις 2-3-2023. 

 

1087. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6422.29 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικ. έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου 

του Δήμου κας Αγγελικής Γεωργανά, που αφορά τη μετάβαση αεροπορικώς της  

Αντιδημάρχου Πειραιά κ
ας

 Αντωνίας Καρακατσάνη και της Αντιδημάρχου Πειραιά κας 

Αθηνάς Γλύκα-Χαρβαλάκου, στο Ελσίνκι  της Φιλανδίας, από 13 έως 16 Δεκεμβρίου 

2022, προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμος Πειραιά στην 4η Συνάντηση του 
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Προγράμματος (4th Consortium Meeting)  HARMONIA και συγχρόνως στο 1ο Review 

meeting που θα γίνει από Εξωτερικούς Αξιολογητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

1088.  α) Έγκριση τροποποίησης του ΤΔΕ του έργου με τίτλο «Μείωση περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στο εργαστήριο 

Κυκλικής Οικονομίας (Makerspace) και στο Γαλάζιο Εργαστήριο ανάπτυξης 

τεχνολογικών δεξιοτήτων (Blue Lab) του Δήμου Πειραιά»  που είναι ενταγμένη στο 

πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. β) Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου 

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης του, 

από 10 μήνες σε 20 μήνες δηλαδή από Ιούνιο του 2022 (6
ος

 2022) σε Απρίλιο του 2023 

(4
ος

 2023). γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη ώστε να 

συνταχθεί, να υπογραφεί και να υποβληθεί το σύνολο των αναγκαίων  εγγράφων για την 

τροποποίηση του ΤΔΕ του έργου. 

 

1089. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 

1090. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στην «Διεξαγωγή της 1
ης

 

Χριστουγεννιάτικης Γιορτής Λουλουδιών» του Δήμου Πειραιά, που θα 

πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 29 έως 31-12-2022 και εξειδίκευση 

πίστωσης. 

 

1091.  α) Έγκριση τροποποίησης του ΤΔΕ του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Πειραιά»  που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. β) Έγκριση της τροποποίησης του χρόνου υλοποίησης του 

έργου,  από 24 μήνες σε 50 μήνες και ως  νέα ημερομηνία λήξης του έργου ορίζεται η  

15/08/2025. γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη ώστε να 

συνταχθεί, να υπογραφεί και να υποβληθεί το σύνολο των αναγκαίων  εγγράφων για την 

τροποποίηση του ΤΔΕ του έργου. 

 

1092. Έγκριση καταβολής εξόδων νομικής εκπροσώπησης ποσού 796,08 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του πρώην 

Αντιδημάρχου κου ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1069. α) Ακύρωση της υπ’ αρ. 996/2022 απόφασης της Ο.Ε., κατόπιν της λήψης  σχετικής 

εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας, λόγω λάθους στο πρωτογενές αίτημα 

και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, β) Έγκριση εκ νέου της προσφυγής στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του αρ. 32 παρ. 2, 

περίπτωση β υποπερίπτωση 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 γ) 

Συγκρότηση της Επιτροπής διαπραγμάτευσης. 

 

1070. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.949.553,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), του 

έργου του Δήμου Πειραιά με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποέργο 1- Ελληνικές έξυπνες 

πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό 

μέλλον» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5197933) στο ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

1071. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του υπαλλήλου μας 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την προμήθεια ταχυδρομικών τελών. 

 

1072. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του έτους 2021 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1073. Διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 176,08 € που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω μη 

αποστολής της ταμειακής ειδοποίησης (κωδικός οφειλέτη 75143), σύμφωνα με το αρ. 

174 του Ν. 3463/2006. 

 

1074. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετης κατασκευής συνολικού ποσού 39.172,62 

€ μετά από ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017. 

 

1075. Διαγραφή προσαυξήσεων από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ συνολικού ποσού 528,36 € από 

τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας, σύμφωνα με το αρ. 174 

του Ν. 3463/2006. 

 

1076. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 645,80 € με κωδικό χρεώστη αριθ. 797018 λόγω 

λανθασμένης βεβαίωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου και την φορολογητέα 

ύλη, σύμφωνα με το αρ. 174 του Ν. 3463/2006 και του αρ. 40 του Ν. 4735/2020 παρ. 1,ιε i .  

 

1077. Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 18.370,92 € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 40, παρ. 

1, εδ. ιε-ι του Ν. 4735/2020. 

 

1078. Έγκριση της ονομαστικής κατάστασης των 702 δικαιούχων διατακτικών τροφίμων, 

οικονομικά αδυνάτων δημοτών μας & κατοίκων μας, ενόψει των Χριστουγέννων  του 

έτους 2022. 

 

1079. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 56,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθμ.  58/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την αγορά στεφανιού με άνθη 

τρίποδο με κατασκευή σύνθεση και εκτύπωση κορδέλας.  
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1080. Έγκριση πραγματοποίηση της δαπάνης που αφορά την μετακίνηση και  ημερήσια 

αποζημίωση του Jim Sims ως Εξειδικευμένου Συμβούλου (Lead Expert) του έργου 

BLUACT 2
nd

 Wave του προγράμματος Urbact για τη συμμετοχή του Jim Sims ως 

Εξειδικευμένου Συμβούλου (Lead Expert) στην συνάντηση που διοργανώνει ο Δήμος 

Πειραιά στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί η τελική διακρατική 

διήμερη εκδήλωση (final event ) στον Πειραιά με στόχο την ανασκόπηση των 

πεπραγμένων της υλοποίησης του έργου και εξειδίκευση της πίστωσης.  

 

1081. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς των Αντιδημάρχων Πειραιά κας Αντωνίας 

Καρακατσάνη και κας  Αθηνάς Γλύκα-Χαρβαλάκου, στο Ελσίνκι  της Φιλανδίας από 13 

έως 16 Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμος Πειραιά στην 4η 

Συνάντηση του Προγράμματος (4th Consortium Meeting)  HARMONIA και συγχρόνως 

στο 1ο Review meeting που θα γίνει από Εξωτερικούς Αξιολογητές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς  και  εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.200,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 35.6422.29 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022”. 

 

1082. Ανάδειξη του οικονομικού φορέα ANEGERSIS CONSTRUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ως προσωρινού αναδόχου του 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: 

«Ολοκληρωμένη Βελτίωση & Ενεργειακή Αναβάθμιση του συνόλου των 

Εγκαταστάσεων σε Σχολεία του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού  1.612.200,00 € πλέον 

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

 

1083. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες 

κατεδάφισης και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Θηβών 50». 

 

1084. Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Πράξης «Πιλοτικός Μηχανισμός  

Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης, για τους κινδύνους που 

απορρέουν από την κλιματική αλλαγή στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά» με M.I.S 

5047883 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ  του Δήμου Πειραιά (ΕΠ 

«Αττική» 2014-2020), ώστε αυτή να παραταθεί κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή από 31-12-

2022 που είχε ορισθεί σε 28-2-2023. 

1085. Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Προορισμού με M.I.S 5041839 που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΟΧΕ/ΒΑΑ 

του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020), ώστε αυτή να παραταθεί κατά δύο (2) 

μήνες, δηλαδή από 31-12-2022 που είχε ορισθεί σε 28-2-2023. 

1086. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αρ. 49642/26-11-2021 

σύμβασης με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (για τα είδη των ομάδων Γ, Δ και Ε της Διακήρυξης που 

αφορούν την προμήθεια δύο καινούργιων οχημάτων πλύσης κάδων απορριμμάτων, 12 

tn, δύο καινούργιων οχημάτων πλύσης κάδων απορριμμάτων 8 tn και 2 δύο 

καινούργιων ανατρεπόμενων φορτηγών 14 tn), κατά 60 ημέρες, ήτοι έως τις 2-3-2023. 

 

1087. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6422.29 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικ. έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου 

του Δήμου κας Αγγελικής Γεωργανά, που αφορά τη μετάβαση αεροπορικώς της  

Αντιδημάρχου Πειραιά κ
ας

 Αντωνίας Καρακατσάνη και της Αντιδημάρχου Πειραιά κας 

Αθηνάς Γλύκα-Χαρβαλάκου, στο Ελσίνκι  της Φιλανδίας, από 13 έως 16 Δεκεμβρίου 

2022, προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμος Πειραιά στην 4η Συνάντηση του 



Κατάσταση θεμάτων της 53
ης 

 με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  (5-12-2022) 
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Προγράμματος (4th Consortium Meeting)  HARMONIA και συγχρόνως στο 1ο Review 

meeting που θα γίνει από Εξωτερικούς Αξιολογητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

1088.  α) Έγκριση τροποποίησης του ΤΔΕ του έργου με τίτλο «Μείωση περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στο εργαστήριο 

Κυκλικής Οικονομίας (Makerspace) και στο Γαλάζιο Εργαστήριο ανάπτυξης 

τεχνολογικών δεξιοτήτων (Blue Lab) του Δήμου Πειραιά»  που είναι ενταγμένη στο 

πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. β) Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου 

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης του, 

από 10 μήνες σε 20 μήνες δηλαδή από Ιούνιο του 2022 (6
ος

 2022) σε Απρίλιο του 2023 

(4
ος

 2023). γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη ώστε να 

συνταχθεί, να υπογραφεί και να υποβληθεί το σύνολο των αναγκαίων  εγγράφων για την 

τροποποίηση του ΤΔΕ του έργου. 

 

1089. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 

1090. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στην «Διεξαγωγή της 1
ης

 

Χριστουγεννιάτικης Γιορτής Λουλουδιών» του Δήμου Πειραιά, που θα 

πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 29 έως 31-12-2022 και εξειδίκευση 

πίστωσης. 

 

1091.  α) Έγκριση τροποποίησης του ΤΔΕ του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Πειραιά»  που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. β) Έγκριση της τροποποίησης του χρόνου υλοποίησης του 

έργου,  από 24 μήνες σε 50 μήνες και ως  νέα ημερομηνία λήξης του έργου ορίζεται η  

15/08/2025. γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη ώστε να 

συνταχθεί, να υπογραφεί και να υποβληθεί το σύνολο των αναγκαίων  εγγράφων για την 

τροποποίηση του ΤΔΕ του έργου. 

 

1092. Έγκριση καταβολής εξόδων νομικής εκπροσώπησης ποσού 796,08 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του πρώην 

Αντιδημάρχου κου ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 

  

 


