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           ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                               Πειραιάς  23  Ιανουαρίου 2023          
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
 Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                       Αρ. Πρωτ. 3515 / 74 
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. 

    3η Έκτακτη 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 στην έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος, που θα πραγματοποιηθεί με 
τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 24 Ιανουαρίου  2023 και ώρα 10:30 σύμφωνα με τα άρθρα  67 & 75 
του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 4635/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 
4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, 
προκειμένου να επισπευτούν διαδικασίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών 
του Δήμου: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 27.881,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 757/2022 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά τις εκδηλώσεις: α) 
των εγκαινίων των πλατειών: Κοραή, Κρήτης και Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά 
και β) της μεταφοράς του αγάλματος της Ηρωίδας Μανιάτισσας από το Πάρκο 
Δηλαβέρη στην στάση «Μανιάτικα» του ΜΕΤΡΟ. 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 67,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 58/2022 απόφασης της Ο.Ε (αγορά 2 στεφανιών).  
 
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 69.484,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 615/2022 απόφασης της Ο.Ε (Διοργάνωση των 
Χριστουγεννιάτικων εορταστικών δράσεων στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου 
Πειραιά από 29-11-2022 έως 31-12-2022).  

 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης 14.796,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 69/2022 απόφασης της Ο.Ε (Υπηρεσίες Διοργάνωσης 
Ψυχαγωγικών Εκδηλώσεων).  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή ή μη Α΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 

συνολικού ποσού 1.516.829,15 € βάση της απόφασης με αριθμό 2532/12-1-2023 του 
ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΩΔΜ46ΜΤΛ6-ΨΧΗ). 
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών), ποσού 330,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 15.6422.04, της υπαλλήλου της Δ/νσης ΚΕΠ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΟΣΙΑΣ, από 01-01-2023 έως και 31-12-2023, για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4623/19. 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α 2185/2022 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα ΣΤ΄  Τριμελές). 
 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη υλοποίησης της προμήθειας βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα 

διανεμηθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μας 
εν όψει του Πάσχα και των Χριστουγέννων του 2023 (σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. Ι 
τομέας ε, περ. 3 του Ν. 3463/06, τις σχετικές διατάξεις των Ν. 4412/2016 & 4555/2018  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν, τον Ν. 4625/2019 & τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας) και 
ορισμός των προϋποθέσεων για τους δικαιούχους 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της Προμήθειας, έκτακτης ανάγκης, Rapid test 

αντιγόνου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών 
ενεργειών κατά της πανδημίας του Covid-19» σύμφωνα με το αρ. 32 παρ. 2γ και 32 A 
περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 και το αρ. 
37 του Ν. 5007/2022 & εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 614,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, στο όνομα  του μόνιμου  
υπαλλήλου του Δήμου μας κου Δημητρίου Χαστά, για τη μετάβασή του στη 
Θεσσαλονίκη, από 26-01-2023 έως 28-01-2023, προκειμένου να συμμετάσχει στην 
Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Χρηματο-Οικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση για Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων». 

 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Πράξης «Έξυπνη και 

Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων – Βιώσιμη 
Κινητικότητα και Έξυπνη Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και Τουριστικών 
Κυκλοφοριακών Ροών – Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής», με Μ.Ι.Σ. 5063696 
που είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «ΑΤΤΙΚΉ» 
2014-2020). 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Συμμόρφωση με την αριθ. 77/2023 απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  η 

οποία ακυρώνει την με αρ. 952/11-11-2022 προηγούμενη απόφαση της Ο.Ε., κατά το 
μέρος που αφορά στην κατακύρωση της ομάδας Ι, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Φυτικού Υλικού» 
προϋπολογισμού 212.527,30  € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την υπηρεσία 

«Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού 
κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο 
Πειραιά», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 216 & 221 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της προμήθειας στεφανιών, για τις τακτικές και 
έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους κλπ του Δήμου, έτους 2023 και εξειδίκευση της 
πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή ή μη δωρεάς εκ μέρους της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για τις δαπάνες 

προμήθειας εδεσμάτων και ποτών, αλλά και το κόστος μουσικής και ηχητικής κάλυψης 
της προγραμματισμένης εκδήλωσης των μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης 
του Δήμου μας, για την Τετάρτη 25/01/2023 στο Περιστύλιο του Σταδίου Ειρήνης και 
Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) για την Κοπή της Βασιλόπιτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3463/2006.  

 
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή μη της αμοιβής της συμβολαιογράφου Ε. Βαχαρίδου για την σύνταξη 

της 1ης πρόσθετης πράξης  επί του 1026/16-11-2022 δανειστικού συμβολαίου από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Μείωση 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στο 
εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας (Makerspace) και στο Γαλάζιο Εργαστήριο 
ανάπτυξης τεχνολογικών δεξιοτήτων (BlueLab) του Δήμου  Πειραιά»,  ενταγμένου στο 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη της αμοιβής της συμβολαιογράφου Ε. Βαχαρίδου για την σύνταξη 

της 2ης πρόσθετης πράξης  επί του 1026/16-11-2022 δανειστικού συμβολαίου από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Μείωση 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στο 
εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας (Makerspace) και στο Γαλάζιο Εργαστήριο 
ανάπτυξης τεχνολογικών δεξιοτήτων (BlueLab) του Δήμου  Πειραιά»,  ενταγμένου στο 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 
 

 
   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 Κ.Ε.Π. 
11. Δ/νση Οικονομικών 
12. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 
13. Δ/νση Εξωστρέφειας – Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
14. Δ/νση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης 
15. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 
16. Δ/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


