
Ορθή Επανάληψη λόγω µετάθεσης της ώρας διεξαγωγής της συνεδρίασης, από 12:00 σε 13:00 

                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            Πειραιάς,  29 Νοεµβρίου  2021          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                    Αρ. Πρωτ.  49730  / 1186 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:     Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη 

Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 

Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή. 

       51
η
 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 στην έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την 

Τρίτη 30 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 13:00, 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 & 

643/69472/24-09-2021 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 εγκαίρως ανάγκες 

των υπηρεσιών του ∆ήµου, λόγω της ύπαρξης προθεσµιών και της επικείµενης λήξης του 

οικονοµικού έτους. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: 8

η
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 2.459,80 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α σε 

εκτέλεση της υπ΄ αριθµ.  874/12-10-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Υπηρεσίες 

εστίασης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου  «ΜΙΝΕ-ΕΜΙ»). 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Αποδοχή ή µη συµπληρωµατικής ΙΑ΄ κατανοµής (Νοεµβρίου) από Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ποσού ύψους 1.328.803,46 € βάσει της απόφασης µε αρ. 

85880/22-11-2021 του ΥΠΕΣ (Α∆Α:6ΘΖ∆46ΜΤΛ6-Ο1Θ). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Αποδοχή ή µη συµπληρωµατικής κατανοµής επιχορήγησης για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ποσού ύψους 83.912,50 € βάσει της απόφασης µε αρ. 

85940/22-11-2021 του ΥΠΕΣ (Α∆Α:ΡΩ0046ΜΤΛ6-Κ9Ξ). 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Αποδοχή ή µη ∆’ κατανοµής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων, ποσού ύψους 335.650,00 € βάσει της απόφασης µε αρ. 84386/17-11-2021 του 

ΥΠΕΣ (Α∆Α:ΩΧ9Ο46ΜΤΛ6-ΙΛΒ). 
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ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας κατασκευής του έργου 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.2019.»κατά έξη (6) µήνες 

ήτοι µέχρι 17-06-2022. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για τη παροχή υπηρεσίας µε τίτλο: Ολοκληρωµένο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Προορισµού» "ΟΠΣ 5041839" στο πλαίσιο  της Πράξης: «Προορισµός 

Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση 

της Πόλης του Πειραιά ως ∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και 

Επιχειρηµατικού Προορισµού (Piraeus Place Branding & Management) - Έξυπνη 

Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραµµατισµός και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικών Τουριστικών 

Ροών»  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας 

προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον». 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου, για το ένταλµα προπληρωµής, µε 

αριθµό ΧΕ 5137/2021 ποσού 52.000,00 € (πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ) σε βάρος των Κ.Α. 

20.6321.01, 20.6322.01 & 20.6323.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2021, που εκδόθηκε  σύµφωνα µε τη µε αρ. 927/2021 απόφαση της Ο.Ε στο όνοµα του 

υπαλλήλου µας ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου,  για το ένταλµα προπληρωµής, µε 

αριθµό ΧΕ 4987/2021 ποσού 100,00 € (εκατό ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.11 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που εκδόθηκε  σύµφωνα µε τη µε αρ. 

886/2021 απόφαση της Ο.Ε στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ, για την 

πληρωµή στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικών τελών (e-άδειες), για 

την έγκριση Εργασιών ∆όµησης Μικρής Κλίµακας, που αφορούν υλοτόµηση πέντε (5) 

δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου για το µε αρ. 5085/2021 ένταλµα 

προπληρωµής ποσού 1.208,28€, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις µε αρ. 920/29-10-2021 και 

921/29-10-2021 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 (ποσού 

739,14€ για τον ∆ήµαρχο Πειραιά) και 00.6423 (ποσού 469,16€) του Προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Ειρήνης 

Ιωάννου και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το προαναφερθέν ένταλµα προπληρωµής αφορά 

στην πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη 

Μώραλη και του αστυνοµικού του κ. Νικηφόρου Πηλάκη στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης από 5 

έως 6 Νοεµβρίου 2021, προκειµένου ο ∆ήµαρχος να συµµετάσχει ως οµιλητής στην 6
η
 

Σύνοδο Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2021)». 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 8.541,54 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 

του  προϋπολογισµού  του  ∆ήµου  οικονοµικού  έτους  2021,  στο  όνοµα  της  υπαλλήλου  

µας  ΑΝΘΗΣ ΚΟΜΝΟΥΛΙΑ,  για  την προπληρωµή νέας παροχής (12036907-01) 

ηλεκτρικής ενέργειας στην θέση Πλατεία Αλεξάνδρας που θα εξυπηρετεί 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του ∆ήµου. 

 

                                                                                               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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Κοινοποιείται (από το Τµήµα ΟΕ µε e-mail)  

 

1. Πρόεδρο,  µέλη Οικονοµικής Επιτροπής  

2. Γραφείο ∆ηµάρχου  

3. Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

4. Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ 

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης 

10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  

11. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

12. ∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 

13. ∆/νση Πληροφορικής 

14. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

15. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 

16. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής και Μέσων Ενηµέρωσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


