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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

2. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη στην 

Αμμόχωστο της Κύπρου από 18 έως 20 Ιανουαρίου  2023, προκειμένου να συμμετάσχει 

στην τελετή εγκαινίων της Δημοτικής Πινακοθήκης Αμμοχώστου και συγκεκριμένα στο 

Δημοτικό Μουσείο Θάλασσα που βρίσκεται στην Αγία Νάπα. 

 

3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 74,60 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, στο όνομα του υπαλλήλου μας 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την μίσθωση ετήσιας γραμματοθυρίδας. 

 

4. α) Έγκριση 2
ης

 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) 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. 

 

5. Τροποποίησης της 723/2022 απόφασης της Ο.Ε.,  που αφορά την συγκρότηση Επιτροπής 

Διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ» (χρηματοδότηση Περιφέρεια Αττικής), προϋπολογισμού 4.300.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εξαιτίας συνταξιοδότησης τακτικού μέλους της επιτροπής. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

6. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 234,76 € που αντιστοιχεί σε παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 1.727,77 € 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

8. Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετης κατασκευής συνολικού ποσού 3.790,05 

€, μετά την ένταξη τους  στη ρύθμισή του Ν.4495/17. 
 

9. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 1.821,78 € 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

10. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 1.922,18 € 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 
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11. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 1.174,80 € 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

12.  Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 

722,14 € από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, 

αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

13. Διαγραφή  βεβαιωμένης οφειλής ποσού 58,69 € που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω 

εξόφλησής της, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

14. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 

1.609,33 € από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, 

αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

15. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ., σύμφωνα με τη με 

αριθμό 14223/21-09-2021 κλήση του Α΄ Λιμενικού Τμήματος, ποσού 700,00€ από τους 

χρηματικούς καταλόγους, λόγω διπλής εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

16. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 44,02 € που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. 

εταιρείας μίσθωσης οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 

4795/2021 Φ.Ε.Κ. 62
Α
. 

 

17. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

24353/25-04-1999 κλήση της Τροχαίας Πειραιά, ποσού 44,02 € από τους χρηματικούς 

καταλόγους, λόγω διπλής εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

18. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής συνολικού ποσού 243,58 € που αντιστοιχεί σε παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ. έτους 1999, λόγω εκπρόθεσμης βεβαίωσης των οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 

174 του Ν. 3463/2006. 

 

19. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 46,96 € που αντιστοιχεί σε παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ., λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

20. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

3000/14-01-1999 κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά, ποσού 44,02€ από τους 

χρηματικούς καταλόγους, λόγω διπλής εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

21. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 1.832,13 € 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 
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22. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 1.614,04 € 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 1.699,96 € 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

  

24. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 1.679,64 € 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

25. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 1.966,46 € 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

18529/15-10-1999 κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά, ποσού 58,69€ από τους 

χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 174 του 

Ν. 3463/2006. 

  

27. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

21646/23-03-1999 κλήση της Τροχαίας Πειραιά, ποσού 88,04€ από τους χρηματικούς 

καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

                                  

28. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 

613,55 € από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, 

αριθμού  κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006.  

 

29. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 

440,20 € από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, 

αριθμού  κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

30. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

08221/23-04-1999 κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά, ποσού 44,02€ από τους 

χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, 

σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

31. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

5914/09-09-1999 κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά, ποσού 44,02€ από τους 

χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, 

σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 
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32. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, συνολικού ποσού 

518,72 € από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, 

αριθμού  κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

33. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

306328/23-09-1999 κλήση της Άμεσης Δράσης, ποσού 29,35€ από τους χρηματικούς 

καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

34. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

3419/19-01-1999 κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά, ποσού 44,02€ από τους 

χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, 

σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

35. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

2417/25-01-1999 κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά, ποσού 44,02€ από τους 

χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, 

σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

36. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

10246/24-02-1999 κλήση της Τροχαίας Πειραιά, ποσού 44,02€ από τους χρηματικούς 

καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

37. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

17819/26-01-1999 κλήση της Τροχαίας Πειραιά, ποσού 44,02 € από τους χρηματικούς 

καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

38. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

25348/30-04-1999 κλήση της Τροχαίας Πειραιά, ποσού 44,02 € από τους χρηματικούς 

καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

39. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 1.865,10 €, 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

40. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 1.800,76 €, 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

41. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 1.783,20 €, 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 
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42. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 1.848,81 €, 

από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι 

δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωσή 

τους στους νέους ιδιοκτήτες ή μισθωτές, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

43. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 

572,25 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, 

αριθμού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

44. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

289888/09-10-1999 κλήση της Άμεσης Δράσης, ποσού 29,35 € από τους χρηματικούς 

καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, σύμφωνα με το 

άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

45. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

22960/16-11-1999 κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά, ποσού 29,35 € από τους 

χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, 

σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

46. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 

3358/19-01-1999 κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά, ποσού 44,02 € από τους 

χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωσή της, 

σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

47. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 117,38 € που αντιστοιχεί σε παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

48. Διαγραφή προσαυξήσεων συνολικού ποσού 58,70 € που αντιστοιχεί σε παράβαση 

Κ.Ο.Κ. λόγω μη λήψης ταμειακής ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 

3463/2006. 

 

49. Διαγραφή ποσού 29,34 € που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησής της, 

σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

50. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού ύψους 48.700,00 €, για τη κάλυψη δράσεων 

διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, βάσει της απόφασης με αριθμό 90260/4-1-22 

του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΤΖΕ46ΜΤΛ6-Λ06). 

 

51. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού ύψους 332.201,00 €, για τη κάλυψη λοιπών γενικών 

δαπανών των Δήμων λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση 

του ενεργειακού κόστους, βάσει της απόφασης με αριθμό 88367/22-12-22 του ΥΠΕΣ 

(ΑΔΑ: Ψ7Ω146ΜΤΛ6-Μ0Λ). 

 

52. Αποδοχή κατανομής ΚΑΠ συνολικού ποσού 87.156,00 € για την κάλυψη δαπάνης 

μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες της χώρας για το 

διδακτικό έτος 2022-2023, βάση της απόφασης με αριθμό 89689/27-12-2022  του ΥΠΕΣ 

(ΑΔΑ: Ω8Σ246ΜΤΛ6-ΝΘΠ).  
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53. Αποδοχή κατανομής εσόδων από Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ συνολικού ποσού 

355.620,00 € , βάση της απόφασης με αριθμό 86999/19-12-2022  του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 

ΨΚΙΧ46ΜΤΛ6-ΣΒΕ). 

 

54. Αποδοχή κατανομής εσόδων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) συνολικού ποσού 

276.400,00 €, βάση της απόφασης με αριθμό 87000/19-12-2022  του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 

9ΕΤΕ46ΜΤΛ6-ΦΩ8). 

 

55.  Άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά της υπ’ αριθμ. Α 

2271/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 7
ο
 Μονομελές). 

 

56. Αποδοχή δωρεάς πεντακοσίων ογδόντα τριών (583) τίτλων (περίπου 650 βιβλία) του 

Δημήτρη Σερβού ,από τη θυγατέρα του κα Φωτεινή Σέρβου, με σκοπό τον εμπλουτισμό 

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά και του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου. 

 

57. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.860,43 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθμ. 956/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά τα Χριστουγεννιάτικα εδέσματα 

των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Πειραιά. 

 

58. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθμ. 993/2022 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά την ολοσέλιδη διαφημιστική 

καταχώρηση στον χειμερινό ταξιδιωτικό οδηγό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ», ανάρτηση στο site 

diakopes.gr και στα social media. 

 

59. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ολοκληρωμένη Βελτίωση & Ενεργειακή 

Αναβάθμιση του συνόλου των Εγκαταστάσεων σε Σχολεία του Δήμου Πειραιά», 

προϋπολογισμού  1.612.200,00  ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για (δέκα) 10 ημέρες. 

 

60. Συμμόρφωση με την αριθ. 1808/2022 απόφαση του 3
ου

 Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., 

απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ» 

και «ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του 

οικονομικού φορέα «ΔΗΜ-ΠΑΡ ΕΠΕ» για την ομάδα Α΄, του διαγωνισμού για την: 

«Προμήθεια Χρωμάτων, Αναλώσιμων Ειδών και Εργαλείων Βαφής, για τις ανάγκες 

των Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2022-2023» προϋπολογισμού 212.846,25 

€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  


