
                         

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                       Πειραιάς, 14  Ιουνίου  2022          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                      Αρ. Πρωτ.  25332 / 549  

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. 

       25
η
 Έκτακτη Συνεδρίαση, 

             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 

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00, 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 υπάρξει επιτάγχυνση διαγωνιστικών 

διαδικασιών και έγκαιρη προετοιµασία δράσεων του ∆ήµου. 
 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Έγκριση ή µη του πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην αποσφράγιση 

και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη, του 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 ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισµού 111.508,00 € πλέον 

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

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη της δαπάνης των εξόδων φιλοξενίας που συµπεριλαµβάνει διαµονή του 

∆ηµάρχου της Αµµοχώστου και τετραµελούς αντιπροσωπείας αυτού καθώς και τρία 

αεροπορικά εισιτήρια του ∆ηµάρχου και δύο Αντιδηµάρχων της ανωτέρω αντιπροσωπείας 

οι οποίοι θα επισκεφθούν τον Πειραιά από 1
η 
έως 3 Ιουλίου 2022 στο πλαίσιο της 

Αδελφοποίησης του ∆ήµου Πειραιά µε τον ∆ήµο της Αµµοχώστου και εξειδίκευση 

πίστωσης. 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.810,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6444.01 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου 

Μιχαλόλια Ουρανίας για κάλυψη εξόδων διαµονής του ∆ηµάρχου της Αµµοχώστου και 

τετραµελούς αντιπροσωπείας αυτού καθώς και τρία αεροπορικά εισιτήρια του ∆ηµάρχου 

και δύο Αντιδηµάρχων της ανωτέρω αντιπροσωπείας οι οποίοι θα επισκεφθούν τον Πειραιά 

από 1
η
 έως 3 Ιουλίου 2022 στο πλαίσιο της Αδελφοποίησης του ∆ήµου Πειραιά µε τον ∆ήµο 

της Αµµοχώστου. 
 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη της δαπάνης των εξόδων γεύµατος, που θα βαρύνουν τον Κ.Α.00.6444.01 

του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, που αφορά την παράθεση δύο 

γευµάτων στον ∆ήµαρχο της Αµµοχώστου και τετραµελούς αντιπροσωπείας αυτού οι οποίοι 

θα επισκεφθούν τον Πειραιά από 1
η
  έως 3 Ιουλίου 2022 στο πλαίσιο της Αδελφοποίησης 

του ∆ήµου Πειραιά µε τον ∆ήµο της Αµµοχώστου και εξειδίκευση πίστωσης. 
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ΘΕΜΑ 5
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6422.35 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα του µόνιµου 

υπαλλήλου Παρασκευά Αριστείδη για την µετάβαση αεροπορικώς και σιδηροδροµικώς της 

µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου πειραιά κας Αικατερίνης Οικονόµου ΠΕ9 Γεωπόνου, στο 

Κατοβίτσε της Πολωνίας από 23 έως 29 Ιουνίου 2022, για συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά 

στο συνέδριο <<WORLD URBAN FORUM WUF11>> στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος <<INTERNATGIONAL URBAN AND REGIONAL COOPERATION>>. 
 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Αποδοχή ή µη χρηµατοδότησης ποσού ύψους 15.000,00 €, που αφορά την κάλυψη 

δράσεων πυροπροστασίας, βάσει της απόφασης 36716/3-6-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 

ΨΛΦ146ΜΤΛ6-4ΣΘ). 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη σύναψης και των όρων του σχεδίου σύµβασης δανεισµού έργων τέχνης 

µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Λήψη απόφασης επί της µε αρ. ΠΟΕ 41/24-5-2022 Πράξης της Προέδρου του Γ΄ 

Τµήµατος του ∆/κου Εφετείου Πειραιά, για την ενδοδικαστική συµβιβαστική επίλυση ή µη 

της διαφοράς από την µε αρ. κατάθεσης ΑΓ 155/6-4-2022 αγωγή της οµόρυθµης εταιρίας 

«ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. – ΜΕΜΙ Ρ. Ο.Ε.» µε διακριτικό τίτλο ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ Ο.Ε., 

κατά του ∆ήµου Πειραιά.  

 

                                                                      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 ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

11. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

12. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

13. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου 

14. ∆/νση Πολιτισµού 
 

 

 


