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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

709. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 32.855,36 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα 

του υπαλλήλου μας ΧΙΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, για την πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ, 

νέων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας στο Μικρολίμανο. 

 

710. 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 Δήμου 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου 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. 

  
711. Ακύρωση των με αριθ. 216/16-03-2021, 217/16-03-2021, 218/16-03-2021 και 

219/16-03-2021 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 Δήμου μας. 

 

712. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών υπηρεσιών του 

Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021 και του 

άρθρου 205 του Ν. 3584/2007». 

 

713. 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 2021-2022, κατόπιν της με την αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΑΔ/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  Δημόσιο  Τομέα»  (Α’  280’)  όπως  ισχύει 


