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Ορθή Επανάληψη  (7-2-2023) λόγω αλλαγής ημερομηνίας και ώρας της  συνεδρίασης 
 που μεταφέρεται την Πέμπτη 9-2-2023 και ώρα σε 11:30 

                      
           ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                               Πειραιάς 7 Φεβρουαρίου 2023          
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
 Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                      Αρ. Πρωτ. 6851 / 106 
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. 

            4η 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 9 Φεβρουαρίου  2023 και ώρα 11:30, 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: Αποδοχή ή μη της δωρεάς της βιβλιοθήκης του Παναγιώτη- Λουκά Γεννηματά 

από τη σύζυγό του κα Ελίζα Παπαδοπούλου- Γεννηματά, με σκοπό τον εμπλουτισμό 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά. 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη της αμοιβής του εκπροσώπου του ΤΕΕ για τη συμμετοχή του ως 

μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελετών για την «Ανέγερση 
νέου κτιρίου προς εξυπηρέτηση του υπάρχοντος μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου 
Πειραιά», με προεκτιμώμενη αμοιβή 174.687,59 €  πλέον ΦΠΑ. 

 
ΘΕΜΑ 3ο: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 1/2023 ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 74,60 € που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 3/23 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, 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. 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή ή μη Α΄ κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων ποσού 509.550,00 € βάση της απόφασης με αριθμό 5660/24-1-
2023 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΛ1Τ46ΜΤΛ6-ΚΤ1). 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με 

την ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών: «Καθαρισμός και συντήρηση 
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συντριβανιών», προϋπολογισμού 158.400,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο ΙΙ & ΙΙΙ 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: «Προμήθεια Αστικού 
Εξοπλισμού, Οργάνων Παιδικών Χαρών & Λοιπού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού 
80.560,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο IV της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη, για την 
ΟΜΑΔΑ Α΄ «Χρώματα – βερνίκια -διαλυτικά», του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας: «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. 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του ηλεκτρονικού 
ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, 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. 

 
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών No 1, 2 & 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που 

αφορούν στην αποσφράγιση/βαθμολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
και κατακύρωση ή μη διεθνή δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την υπηρεσία με τίτλο: «Έξυπνη 
πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών 
Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» προϋπολογισμού 
1.100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  στο πλαίσιο της Πράξης PIR004: 
«Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση Αστικών 
Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας 
της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας» (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης MIS 5142538), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη 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  
ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου επαναπροκηρυσσόμενου διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την παροχή 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 12ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του διεθνή 
δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών 
κάδων ανακύκλωσης (μπλέ) χωρητικότητας 1.100 lt για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης» προϋπολογισμού 147.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

              
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά την επέκταση του 

συστήματος ελέγχου πρόσβασης των οχημάτων και λοιπές εργασίες και εξειδίκευση 
της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά την ολοσέλιδη 

διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Πειραιά σε τρεις διαφορετικές ξενόγλωσσες 
εκδόσεις του περιοδικού «Luxurious Greece», στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής 
του Δήμου και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 15ο: Άσκηση ή μη αίτησης μερικής ανάκλησης της από 19.1.2023 προσωρινής 

διαταγής που χορηγήθηκε από την κ. Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών σύμφωνα με την ΓΑΚ/ΕΑΚ 6627/570/2023 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. 

 
ΘΕΜΑ 16ο: Δικαστικός ή μη συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και της κας Αντωνίας 

Τζουάνη χήρας Αντωνίου που αφορά τον καθορισμό του προτεινόμενου ποσού των 
5€ ανά τετραγωνικό μέτρο ως μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης για τους χώρους που 
στεγάζονταν το επίμαχο διάστημα και συγκεκριμένα από 1-8-2017 έως 11-6-2018 το 
Τμήμα Φιλαρμονικής της Δ/νσης Πολιτισμού. 

 
ΘΕΜΑ 17ο: Δικαστικός ή μη συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και της κας Αικατερίνης 

Κωστοπούλου του Ευαγγέλου που αφορά τον καθορισμό του προτεινόμενου ποσού 
των 5€ ανά τετραγωνικό μέτρο ως μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης για τους χώρους που 
στεγάζονταν το επίμαχο διάστημα και συγκεκριμένα από 1-11-2017 έως 11-6-2018 το 
Τμήμα Φιλαρμονικής της Δ/νσης Πολιτισμού. 

 
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη αύξησης ετήσιας συνδρομής, κατά 2.000 €,  του Δήμου Πειραιά 

στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ΕΟΕΣ  «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ», έτσι 
ώστε η ετήσια συνδρομή για το έτος 2022, να διαμορφωθεί στο ποσό των 14.000 €. 
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή μη συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο Ευρωπαϊκό Έργο EUI01-
218 με τίτλο  «Repurposing the Cemetery of Piraeus “Anastasi” as a Cultural and 
Historical Park » και με το  ακρωνύμιο: Anastasi  που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα  EUI – European Urban Initiative και κάλυψης τμήματος του 
προϋπολογισμού του Δ. Π. σε ποσοστό 20% από ιδίους πόρους. 

 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 911,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ.  1060/2022 απόφασης της Ο.Ε. (τέλεση Μνημόσυνου για 
τον Βομβαρδισμό της πόλης του Πειραιά). 

 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την 

ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφοράς με βάση την βέλτιστη σχέση 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 22ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 5 της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά 

στον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης (συμμόρφωση 
με την 77/2023 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ)  και κατακύρωση ή μη 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 23ο: Συμπλήρωση της με αρ. 4/16-01-2023 απόφασης της ΟΕ σχετικά με α) Έγκριση 

2ης 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.  

 
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Πράξης «Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού» με M.I.S. 5041839  που είναι ενταγμένη στο 
πρόγραμμα της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020). 

 
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της Πράξης «Ενεργειακή 

αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης» με κωδικό ΟΠΣ΅5093226 που είναι ενταγμένη 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020». 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με 

την ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού  3.467.741,94  € 
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πλέον ΦΠΑ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Μεταφορά Μελών 
των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Πειραιά», 
προϋπολογισμού 100.000 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας: «Μεταφορά Μελών των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) 
του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού 100.000 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 29ο: α) Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 
2014-2020, με Κωδικό PIR012/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3518 Έκδοση 1/0) και τίτλο 
‘’Βιοκλιματική Ανάπλαση της Λ. Χατζηκυριακού & της οδού Σαχτούρη Δήμου 
Πειραιά’’, β) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου 
Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της 
πρότασης. 

 
ΘΕΜΑ 30ο: α) Έγκριση 1ης τροποποίησης του Τ.Δ.Ε. του έργου με τίτλο «Προμήθεια 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Πειραιά» για την Δ/νση Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης που είναι ενταγμένο 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 Τ.Δ.Ε του έργου. 

 
ΘΕΜΑ 31ο: Αποδέσμευση ή μη της αξίας των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής της 

σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας 
(ΚΣΕ) του Δήμου Πειραιά. 

 
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά την εκδήλωση για 

την Πασχαλινή Γιορτή των 11 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του 
Δήμου Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 
ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση ή μη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου  

32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  
και έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης,  για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια έκτακτης ανάγκης Rapid test 
αντιγόνου για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια 
προληπτικών ενεργειών κατά του  Covid-19», και συγκρότηση Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αρ. 37 του Ν. 5007/2022.  
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ΘΕΜΑ 34ο: Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων του Υποέργου 2: «Δράσεις 
Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών 
Ανακύκλωσης Δήμου Πειραιά» του έργου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών 
Ανακύκλωσης Δήμου Πειραιά» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»- 
Προϋπολογισμού 384.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 476.160,00 € με το ΦΠΑ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων 
του Υποέργου 2: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Πειραιά» του έργου «Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Πειραιά» του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»- Προϋπολογισμού 384.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
476.160,00 € με το ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
                                                                 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 Πολιτισμού 
11. Δ/νση Διοίκησης 
12. Δ/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 
13. Δ/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού 
14. Δ/νση Οικονομικών 
15. Δ/νση Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης 
16. Δ/νση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης 
17. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
18. Δ/νση Εξωστρέφειας, Τουρισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
19. Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Γενικού Σχεδιασμού Πόλης   
20. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 
21. Δ/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
22. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


