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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

 

325. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς της Αντιδημάρχου Πειραιά κας Αντωνίας 
Καρακατσάνη, καθώς και της μονίμου υπαλλήλου Αικατερίνης Οικονόμου, στο 

Βελιγράδι της Σερβίας, από 16 έως 21 Μαΐου 2022 για συμμετοχή του Δήμου Πειραιά 

στην παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος HARMONIA, με στόχο την 
επικοινωνία και διάδοση του ευρωπαϊκού έργου HARMONIA στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 και εξειδίκευση πίστωσης. 
 

326. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού  ποσού 4.400,00 € σε βάρος των Κ.Α. 

00.6421 (2.220,00 €) και Κ.Α. 35.6422.29 (2.180,00 €) του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022, στο όνομα  της  μόνιμου  υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά 

Οικονόμου Αικατερίνης, για τη μετάβασή  αεροπορικώς της Αντιδημάρχου Πειραιά κας 
Αντωνίας Καρακατσάνη της  μόνιμου  υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά κας Οικονόμου 

Αικατερίνης, στο Βελιγράδι της Σερβίας, από 16 έως 21 Μαΐου 2022 για συμμετοχή στο 

συνέδριο «Urban by nature (UBN) South Eastern Europe Hub (SEE) » , με σκοπό την 

επικοινωνία και διάδοση του Ευρωπαϊκού Έργου HARMONIA στο πλαίσιο 

Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020. 

 

327. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
ανάδοχο που θα μεριμνήσει για την οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής του Δήμου 

Πειραιά στην 27
η
 διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια 2022 και εξειδίκευση της 

πίστωσης. 
 

328. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 

διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού 

111.508,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

329. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», 

προϋπολογισμού 111.508,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 1

ο
: 3

η
  Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

  

330. Έγκριση Κανονισμού  Λειτουργίας  Οικονομικής Επιτροπής. 
 

331. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια: 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου Πειραιά, ετών 2021-2022-2023» προϋπολογισμού 145.781,98 € πλέον Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στους 
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οικονομικούς φορείς: 1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ & 

2) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ. 

 

 332. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης, προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου 

Πειραιά  & των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2018,2019,2020,2021,2022 (σε σχέση με 
την παράταση του συμβατικού χρόνου έως τις 14-8-2022), χωρίς αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου αυτής. 
 

333. Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους ποσού 21.939,54 € από τους 
Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ . 

 

334. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό  1957/2022 ποσού 

35.000,00 που εκδόθηκε με την με αρ. 292/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 στο 

όνομα της υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την πληρωμή 

ταχυδρομικών τελών. 

 

335. Διαγραφή οφειλής ποσού 164,84 € πού αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις 
χείρας τραπεζών για τον οφειλέτη με κωδικό 22378 , σύμφωνα  με το άρθρο 174 του 

Ν.3463/2006 

 

336. Έγκριση κατάθεσης αγωγής περί αναζήτησης του παρανόμως παρακρατηθέντος ποσού 

των 21.956,80 ευρώ, μετά των αναλογούντων σε αυτό τόκων, κατά των κατασχόντων 1) 

Σ. Μ. και 2) Χ. Ο.  

Διαβίβαση της υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να ασκήσει τις 
αρμόδιότητες της κατ΄ άρθρο 37 παρ. 2  Κ.Π.Δ. που ορίζει «Οι υπόλοιποι δημόσιοι 

υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, 

έχουν την ίδια υποχρέωση για τις αξιόποινες πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι΄ 

αυτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους», σε συνεργασία με την Νομική 

Υπηρεσία του Δήμου. 

 

337. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το 1
ο
 τρίμηνο. 

 

338. Έγκριση απολογισμού- ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς 
Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) του Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους 2021. 

  

339. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 2
ου

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 

(ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)». 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 12

ο
: Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου, έως τις 31/12/2022,  που αφορά 

την «Αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας των Αιρετών του Δήμου Πειραιά»,  

εξαιτίας της ολοκλήρωσης της μετάβασης στο Σύζευξις ΙΙ.  
 

340. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της 
υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο 

Πειραιά», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και 
Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 
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341. Ακύρωση της 238/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 
προμήθεια αναμνηστικών δώρων με το Λιοντάρι του Πειραιά, για την κάλυψη 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το Δήμο 

Πειραιά καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του Δημάρχου στο εσωτερικό και  
εξωτερικό για το έτος 2022, διότι εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκε το πρωτογενές 
αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

342. Έγκριση της προμήθειας αναμνηστικών δώρων με το Λιοντάρι του Πειραιά, για την 
κάλυψη φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το 

Δήμο Πειραιά καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του Δημάρχου στο εσωτερικό και  
εξωτερικό για το έτος 2022 και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

343. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 7.437,52 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 221/29-4-

2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Δράση με πυροτεχνήματα κατά την 
Ανάσταση του 2022). 

 

344. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.836,91 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του υπαλλήλου μας 
ΜΗΤΣΟΡΑΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, για πληρωμή παροχών στην ΔΕΔΔΗΕ. 

 

345. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 1616/07-04-2022 ένταλμα 

προπληρωμής ποσού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις με αρ. 247/05-04-2022 και 248/05-

04-2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 (ποσού 

596,00€ για τον Δήμαρχο Πειραιά) και 00.6423 (ποσού 426,00€) του Προϋπολογισμού 

του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου κ. 

Ειρήνης Ιωάννου και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το προαναφερθέν ένταλμα 

προπληρωμής αφορά στην πληρωμή εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς του 

Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη και του αστυνομικού του κ. Αλέξανδρου 

Ρουσσόπουλου  στο Δήμο Θεσσαλονίκης από 12 έως 13 Απριλίου 2022 προκειμένου να 

συμμετάσχει ο Δήμαρχος ως ομιλητής στο Διεθνές Συνέδριο Πόλεων Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης «Οι Πόλεις του Μέλλοντος : Σύγχρονες, Ασφαλείς και Βιώσιμες – Η ώρα της 
υλοποίησης. 

 

346. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 1605/07-04-2022 ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 2.380,00, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις με αρ. 230/31-03-2022 και 
231/31-03-2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 

ποσού 2.380,00€ του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα 

της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου κ. Ουρανία Μιχαλόλια και έγκριση γενόμενης 
δαπάνης. Το προαναφερθέν ένταλμα προπληρωμής αφορά στην πληρωμή εξόδων για τη 

μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κου Ιωάννη Μώραλη και της 
Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κας Αθηνάς Γλύκα -Χαρβαλάκου 

στην Αμμόχωστο της Κύπρου, από 8 έως 10 Απριλίου 2022, στο πλαίσιο επικείμενης 
αδελφοποίησης του Δήμου Πειραιά και του Δήμου Αμμοχώστου. 

 

347. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 1958/20-4-2022 ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 2.375,86, που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 276/15-4-2022 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 στο όνομα του 

μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Χιονίδη Χρήστου για την δημιουργία νέων παροχών 
ηλεκτρικής ενέργειας στο ΔΕΔΔΗΕ, στις οδούς Αιτωλικού και Δημητρακοπούλου και 
Αιτωλικού και Κουμουνδούρου στον Πειραιά. 
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348. α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου  32 παρ. 2 περίπτωση γ και 32 Α του Ν. 4412/2016 (άρθρο 10, 

παρ. 3α της ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α΄), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το 

άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και 
έγκριση της μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για 

την άμεση παροχή της υπηρεσίας απολύμανσης των κάδων (απορριμμάτων, 
βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης) σε ημερήσια συχνότητα στις Δημοτικές Κοινότητες 
του Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού δαπάνης 198.201,60 €  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ και  β) Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης  αξιολόγησης προσφορών. 

 

349. Έγκριση του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Α.Τ.Ε., ως προσωρινού 

αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: 

«Αποκατάσταση Φθαρμένων Επιφανειών Επιχρισμάτων – Επίχρωσης Ορόφων και 
Τοιχοποιιών σε όλα τα Δημοτικά κτίρια Σ.Ε. 3/2021», προϋπολογισμού 201.612,57 € 

πλέον  Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4782/2021. 

 

350. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στον οικονομικό 

φορέα COSMOS Α.Ε.Β.Ε., για την εκτέλεση της σύμβασης: «Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.600,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 24

ο
: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με 

την ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού  

διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

«Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου στο πλαίσιο εθνικών 
προγραμμάτων και επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ», προϋπολογισμού 130.000,00 

€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.    

   

351. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη 

μεταστέγαση του συνεργείου Πράσινου της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας, της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πράσινου. 

 

352. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη 

μεταστέγαση του συνεργείου Πράσινου της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας, της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πράσινου. 

 

353. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη 

μεταστέγαση του συνεργείου Πράσινου της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πράσινου. 
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354. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του Δήμου Πειραιά ΜΝ. 1/2020», προϋπολογισμού δαπάνης 
403.225,80 € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

355. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του Δήμου Πειραιά 

ΜΝ. 1/2020», προϋπολογισμού δαπάνης 403.225,80 € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

356. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Α.  3/2021», 

προϋπολογισμού δαπάνης 322.580,64 € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

357. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Α.  3/2021», προϋπολογισμού δαπάνης 322.580,64 € πλέον ΦΠΑ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 32

ο
: Συζήτηση σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, για την 

εκτέλεση της προμήθειας: «Χαρτί πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά 

μηχανήματα, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, ετών 2021-2023», 

προϋπολογισμού δαπάνης 91.800 € πλέον ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη του με αρ. 554/3-5-

2022 εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά και του από 5-5-2022 

Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

358. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού έξι χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και  εξήντα εφτά 

λεπτών (6.059,67 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης 
τετραμελούς αντιπροσωπείας από τις 20/03/2022 έως τις 27/03/2022 για τη συμμετοχή 

του Δ. Πειραιά στη συνάντηση που διοργανώνει το διακρατικό δίκτυο μεταφοράς «2nd 

Wave BLUACT» στη Βουλώνη και στο Παρίσι της Γαλλίας..    


