
                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                 Πειραιάς, 4 Απριλίου  2022          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                          Αρ. Πρωτ. 13786 / 313 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:      Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, 

Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 

Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία, 

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουµαζάτου 

Γερασιµούλα. 

             13η συνεδρίαση  

     Έκτακτη µε τηλεδιάσκεψη  Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βίτσας 

Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Ζαρακέλη 

Ανδριάνα, Κατσαφάδος  Ιωάννης,  Μανωλάκος Λεωνίδας, 

Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μελά Σταυρούλα, Μόφορης Γρηγόριος. 

 

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

Τρίτη 5 Απριλίου 2022 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 & 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 θέµατα που αφορούν 

προληπτικές ενέργειες κατά του Covid -19, αποδοχή επιχορηγήσεων, τήρηση χρονοδιαγραµµάτων 

για δράσεις κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου και την έγκαιρη προετοιµασία ταξιδιών αιρετών και 

υπηρεσιακών παραγόντων.  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της προµήθειας «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης 

ανάγκης ΦΑΣΗ Λ για τις ανάγκες της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

καθώς και των υπηρεσιών του ∆ήµου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-

19» (σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4782/2021) και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση µετάβασης αεροπορικώς της µόνιµης υπαλλήλου του ∆ήµου µας Σωτηρίου 

Βασιλικής, µε την ιδιότητα της ∆ιευθύντριας Παιδείας και δια Βίου Μάθησης  και του 

ειδικού συνεργάτη του ∆ηµάρχου Γεράσιµου Αγγελετάκη στην Κωνσταντινούπολη της 

Τουρκίας, από 11 έως 13/04/2022, προκειµένου να συµµετάσχουν  στην διακρατική 

συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο: «aritime Innovative Network of Education for 

Emerging Maritime Issues»  (ΜΙΝΕ-ΕΜΙ). 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη παροχής υπηρεσιών του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου 

Ειδήσεων (Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε.) διάρκειας 12 µηνών για ανάρτηση 120 δελτίων τύπου των 

δραστηριοτήτων του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης.   
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ΘΕΜΑ 4
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής συνολικού  ποσού 2.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.6422.24  του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα της 

υπαλλήλου Βασιλικής Σωτηρίου, για τη µετάβαση αεροπορικώς της ιδίας µε την ιδιότητα 

της ∆ιευθύντριας Παιδείας και δια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Πειραιά και του ειδικού 

συνεργάτη του ∆ηµάρχου Γεράσιµου Αγγελετάκη, στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, 

από 11 έως 13/04/2022, προκειµένου να συµµετέχουν  στην διακρατική συνάντηση του έργου 

µε τίτλο « Maritime Innovative Network of Education for Emerging Maritime Issues» και 

ακρωνύµιο ΜΙΝΕ-ΕΜΙ 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022- καθορισµός 

πρόσθετων προσόντων. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη της προµήθειας αναµνηστικών δώρων µε το Λιοντάρι του Πειραιά, για 

την κάλυψη φιλοξενίας φυσικών προσώπων και ανητιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το 

∆ήµο Πειραιά καθώς επίσης και για τις συνατήσεις του ∆ηµάρχου στο εξωτερικό για το έτος 

2022 και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της 6/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά 

(∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών). 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Αποδοχή ή µη της χρηµατοδότησης ποσού 420.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

για την υλοποίηση του έργου του ∆ήµου Πειραιά 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 ∆ήµου Πειραιά»  στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Αποδοχή ή µη της Γ΄ Κατανοµής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 

ποσού ύψους 1.528.123,98 €  βάσει της απόφασης 20211/29-3-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 

69ΞΠ46ΜΤΛ6-ΓΝΥ). 
 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση  του 2

ου 
Α.Π.Ε, του  έργου «Αποκατάσταση  φθαρµένων  επιφανειών  

επιχρισµάτων – επιχρώσεις  οροφών και τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά  Κτίρια». 
 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση του 1

ου
 Α.Π.Ε. και παράταση συµβατικής προθεσµίας κατά τέσσερις (4) µήνες, δηλαδή 

εώς 22-09-2022, του έργου «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του ∆ήµου Πειραιά 

(1.2020)». 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που αφορά στην Έγκριση επενδυτικού δανείου 

από το Τ. Π. και ∆ανείων, και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνοµολόγησή 

του, βάσει της υπ’ αριθµόν πρωτ. 26630/21-3-2022 επιστολής του ΤΠ∆ για έργο ενταγµένο 

στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης, Άξονας «Παιδεία, Πολιτισµός, 

Τουρισµός και Αθλητισµός», 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 ∆ήµου 

Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράµµατος του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης του Έργου µε 

τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» και των 

Υποέργων 1 & 2 του ίδιουΈργου µε τίτλους «Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης Πειραιά» και «Τεχνικός σύµβουλος- µελετητής κατά την κατασκευή του 

έργου: Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πειραιά» αντίστοιχα. Η Πράξη έχει 

Κωδικό ΟΠΣ 5093226 και είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 
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ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, 

για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια τροφίµων µέσω διατακτικών, που θα δοθούν 

σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, ενόψει του Πάσχα και των 

Χριστουγέννων του 2022» προϋπολογισµού 106.000 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.      

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση µετάβασης αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη στη 

Θεσσαλονίκη από 12 έως 13 Απριλίου 2022 προκειµένου να συµµετάσχει ως οµιλητής στο 

∆ιεθνές Συνέδριο Πόλεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Οι Πόλεις του Μέλλοντος: 

Σύγχρονες, Ασφαλείς και Βιώσιµες – Η ώρα της υλοποίησης» και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.022,00 € σε βάρος 

των Κ.Α. 00.6421 (596,00 €), Κ.Α.00.6423 (426,00 €) του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα  της  µόνιµου  υπαλλήλου  του ∆ήµου Πειραιά Ειρήνης 

Ιωάννου, για τη µετάβασή  αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά κου Ιωάννη Μώραλη , 

καθώς και του αστυνοµικού κ Αλέξανδρου Ρουσσόπουλου στην Θεσσαλονίκη από  12 έως 13 

Απριλίου 2022, προκειµένου να συµµετάσχει ο ∆ήµαρχος ως οµιλητής στο ∆ιεθνές Συνέδριο 

Πόλεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Οι Πόλεις του Μέλλοντος : Σύγχρονες, Ασφαλείς και 

Βιώσιµες – Η ώρα της υλοποίησης».  
 

                                                                                 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                                     ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                     

                        ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

   Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές και οι υπάλληλοι που εισηγούνται Θέµατα που 

συµπεριλαµβάνονται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη 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 ∆ήµος, ∆ιοίκηση, Οικονοµική Επιτροπή, 

Συνεδριάσεις). 
 

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  

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση Πληροφορικής 

10. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

11. ∆/νση Εξωστρέφειας Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

12. ∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης 

13. ∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης 

14. ∆/νση Οικονοµικών 

15. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

16. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης 
 


