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Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη
Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας
Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή.

32η έκτακτη συνεδρίαση
µε τηλεδιάσκεψη
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος
∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ,
Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος
Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν.
Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την
Τετάρτη 11 Αυγούστου και ώρα 12:00, σύµφωνα µε τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν.
4635/2019, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των Ν. 4682/2020, Ν. 4683/2020, Ν. 4684/2020, 4690/2020,
τις µε αρ. 40/20930/31-3-2020, 163/33282/29-5-2020 & 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών, την µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών,
Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.Α.1/27/οικ.
9413/2020 (Β΄1704), και την µε αρ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής
∆ιακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,
προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι έκτακτες ανάγκεςτων υπηρεσιών του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 1ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 32.855,36 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΧΙΟΝΙ∆Η
ΧΡΗΣΤΟΥ, για την πληρωµή στον ∆Ε∆∆ΗΕ, νέων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας στο
Μικρολίµανο.
ΘΕΜΑ 2ο: Ανάκληση της µε αρ. 501/15-06-2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, και εκ
νέου λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α.
00.6711.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, ποσού 332.141,04€
(τριακόσια τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών) ως Β΄
τακτική επιχορήγηση έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την παρακράτηση του ποσού των 25.305,80€ από
την Ταµειακή Υπηρεσία για την κάλυψη των εξόδων για τα ΜΑΠ των σχολικών
καθαριστριών.
ΘΕΜΑ 3ο: «Ακύρωση των µε αριθ. 216/16-03-2021, 217/16-03-2021, 218/16-03-2021 και 219/16-032021 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής, µε τις οποίες εγκρίθηκε η πρόσληψη
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την
αντιµετώπιση εποχικών αναγκών υπηρεσιών, προκειµένου να ληφθεί νέα απόφαση, η οποία
περιλαµβάνει τις εποχικές ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου µας.
ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών υπηρεσιών του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021 και του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007».
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ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του αριθµού των ατόµων που θα προσληφθούν
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους και µερικής απασχόλησης
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών µονάδων για το διδακτικό έτος 20212022, κατόπιν της µε την αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφασης
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισµών
και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» (Α’ 280’) όπως ισχύει.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.pireaus.gov.gr για τις
συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής (στη θέση Ο ∆ήµος, ∆ιοίκηση, Οικονοµική Επιτροπή,
Συνεδριάσεις).
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Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Νοµική Υπηρεσία
Γραφεία Συνδυασµών
Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
Γραφείο ∆ηµάρχου
∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης
∆/νση Μηχ/κού – Ηλεκ/κού
∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης
∆/νση Πληροφορικής

