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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

 

203. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης τέλεσης μνημοσύνου των αποβιωσάντων Δωρητών 

– Ευεργετών της πόλης , που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 ( στο 

Κοιμητήριο της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ). 

 

204. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 421,60 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.01 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα μας υπαλλήλου μας 

ΠΑΤΕΡΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ, για τη συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση/τελετή 

απονομής Sports Marketing Awards 2022 η οποία θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο 

Radission Blu Park Hotel τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

205. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 2
ης

 μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 

Δήμου  οικονομικού έτους 2022. 

 

206. Έγκριση πληρωμής της ετήσιας συνδρομής του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2022 και 

εξειδίκευση πίστωσης. 

 

207. Έγκριση της παράτασης για την φιλοτέχνηση της προτομής του Νίκου Καββαδία, κατά 

δύο μήνες ήτοι μέχρι 2-6-2022. 

 

208. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης συμφωνίας – 

πλαίσιο, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών – 

Αναλώσιμων υλικών και Παροχή Υπηρεσιών για την Επισκευή Οχημάτων του Δήμου 

Πειραιά» διάρκειας 24 μηνών με δυνατότητα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους, συνολικού 

προϋπολογισμού 3.360.000 € πλέον ΦΠΑ (2.240.000 €  πλέον ΦΠΑ + δικαιώματος 

προαίρεσης 1.120.000 € πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει.    

 

209. Μη άσκηση αναίρεσης κατά της Α3164/2021 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Πειραιά (Τμήμα 5
ο
 Τριμελές).   

 

210. Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας που αφορά την αγορά ροφημάτων και 

λοιπών ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των έντεκα (11) Κέντρων Αγάπης και 

Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) ΤΟΥ Δήμου Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

211. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ για τα έτη 2022-2023», προϋπολογισμού 

198.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.    

 

212. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ για τα έτη 2022-2023», 

προϋπολογισμού 198.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.    


