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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

916.  Αποδοχή κάλυψης δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις 

σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2021-2022, ποσού ύψους 

458.964,00 € βάση της απόφασης 76878/21-10-21(ΑΔΑ: 6Χ3Ο46ΜΤΛ6-ΤΒ3).  

 

917. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6422.04 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της 

Διευθύντριας Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά Μπαφούνη Ευαγγελίας, για την 

μετάβασή της αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετέχει στο 

Συνέδριο Διαδημοτικής Συνεργασίας υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, από 7 έως 9 

Νοεμβρίου 2021. 

 

918. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού», 

προϋπολογισμού δαπάνης 194.939,90 € πλέον ΦΠΑ, στους οικονομικούς φορείς: 

ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ (ομάδα Ι) και Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ομάδα ΙΙ). 
 

919. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν σε οικονομικά 

αδύναμους δημότες και κατοίκους μας, μέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής 

των Χριστουγέννων του 2021, προϋπολογισμού δαπάνης 53.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

(13%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

 

920. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη και 
του αστυνομικού του στο Δήμο Θεσσαλονίκης από 5 έως 6 Νοεμβρίου 2021, 

προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής στην 6
η
 Σύνοδο της Θεσσαλονίκης 

(Thessaloniki Summit 2021) και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

921. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.208,28 €, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 

(ποσού 739,14 € για τον Δήμαρχο Πειραιά)  και 00.6423 (ποσού 469,16 € για τον 

αστυνομικό του Δημάρχου) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 

2021, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ιωάννου Ειρήνης, για τη 

μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη και του 

αστυνομικού του κ. Νικηφόρου Πηλάκη στο Δήμο Θεσσαλονίκης από 5 έως 6 

Νοεμβρίου 2021, προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής στην 6
η
 Σύνοδο της 

Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2021). 

 

922. Εισήγηση  στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7
ης

  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τα έγγραφα της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής 

Πληροφόρησης. 
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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

923. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Προέλεγχου του Ισολογισμού του Δήμου, 

με το Προσάρτημά του και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 

οικονομικού έτους 2020.   

 

924. Έγκριση Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 

2020. 

 

925. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το 3
ο
 τρίμηνο 

 

926. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 35.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της 

υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την προμήθεια 

ταχυδρομικών τελών 

 

927. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 52.000,00 € από τον προϋπολογισμό του 

Δήμου του οικονομικού έτους 2021, σε βάρος του Κ.Α. 20.6321.01 με ποσό 

15.000,00 € για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων, του 

Κ.Α. 20.6322.01 με ποσό 30.000,00 € για την πληρωμή τελών φορτηγών 

οχημάτων και τέλος του Κ.Α. 20.6323.01 με ποσό 7.000,00 € για την πληρωμή 

λοιπών τελών κυκλοφορίας του Δήμου, στο όνομα του υπαλλήλου μας 

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. 

 

928. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 879,13 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 

την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά 

στο Άμστερνταμ και στη Χάγη της Ολλανδίας από 14 έως 21 Σεπτεμβρίου 2021, 

για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο 

«Collaborative production for the circular economy: a community approach” και 
ακρωνύμιο PoP Machina, η οποία εγκρίθηκε με την 216/01-04-2019 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, έργο το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

HORIZON 2020» 

 

929. Αποδοχή της Ι΄ συμπληρωματικής κατανομής (Οκτωβρίου) από Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ύψους 1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αρ. 

75029/13-10-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:ΨΥΖΣ46ΜΤΛ6-723). 

 

930. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

Εργασίες για την άρση επικινδυνότητας λόγω του σεισμού της 19-7-2019 στο 

μνημείο του ΑΦΑΝΟΥΣ ΝΑΥΤΗ (ΣΤΑΥΡΟΣ) στην Φρεαττύδα. 

 

931. Να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς: α) Σταύρος Εδιάρογλου του Νικολάου 

και β)  BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, να εξηγήσει 
εγγράφως, την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, σχετικά με τη 

δυνατότητα εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις και επισκευές στα 

Σχολεία του Δήμου Πειραιά (Β/θμιας εκπαίδευσης - από μισθώματα Ιωνιδείου 

Σχολής)» προϋπολογισμού 806.000,00 € πλέον ΦΠΑ.  

 

932. Κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για 

την ανάθεση της υπηρεσίας: «Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και 
Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 
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1.624.193,55 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, 

Γενική Κλινική Πέτρου ΜΠΑΙΖΟΥ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης». 

 

933. Άσκηση έφεσης κατά της με αριθμ. Α2427/2021 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (4
ο
 Μονομελές). 

 

934.  Έγκριση γενόμενης δαπάνης, ποσού 1.339,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε 

εκτέλεση της με αριθμ. 520/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(Διοργάνωση Εκδηλώσεων για το έργο EUROPE DIRECT, τέταρτο 4
ο
 Παραδοτέο.  

 


