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       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                                Αρ. Πρωτ. 28264 / 597  

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. 

       27
η
 Συνεδρίαση  

                                                         Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βίτσας    

Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Ζαρακέλη 

Ανδριάνα, Κατσαφάδος  Ιωάννης,  Μανωλάκος Λεωνίδας, 

Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μελά Σταυρούλα, Μόφορης Γρηγόριος. 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει την 

∆ευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου 

Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: 4

η
  Μερική Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των ειδικοτήτων πενήντα (50) ατόµων, των οποίων 

εγκρίθηκε η πρόσληψη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε την 

αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 

παρ. 1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, µε κάλυψη της δαπάνης από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση πρόσληψης διακοσίων πενήντα (250) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας (8) οκτώ µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών 

αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 37 - 42 του Ν. 4765/2021, όπως 

ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Λήψη απόφασης σχετικά µε: α) Την ορθή αναγραφή του ποσού χρηµατοδότησης από το 

Πράσινο Ταµείο ύψους 760.170,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για το έργο «Λειτουργική 

και Περιβαλλοντική Αναβάθµιση οδού ∆ωδεκανήσου και παρακείµενων κοινόχρηστων χώρων 

∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 1.784.677,42 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο στην 

υπ΄αριθµ. 334/13-5-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά (Α∆Α: 

6ΝΜΟΩΞΥ-ΡΙΗ) µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης  

για τη διενέργεια του σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, εκ παραδροµής 

είχε αναγραφεί ως 1.503.255,81 € πλέον ΦΠΑ.  

           β)  Την σχετική διόρθωση της σύµβασης, ως προς το ποσό χρηµατοδότησης από το Πράσινο 

Ταµείο.  

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη µετάβασης αεροπορικώς της  Αντιδηµάρχου Πειραιά κ

ας
 Αντωνίας 

Καρακατσάνη στο ALMERE της Ολλανδίας, από 9 έως 12 Ιουλίου 2022,προκειµένου να 

συµµετάσχει στην ∆ιεθνή έκθεση Αρχιτεκτονικής Τοπίου & Πρασίνου FLORIADE EXPO 

2022, για την προβολή και διάδοση του Ευρωπαϊκού έργου proGIreg  (HORIZON 2020) στο 

οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος Πειραιά, µε στόχο να αναδείξει την ενσωµάτωση λύσεων 

προερχόµενων από τη φύση σε µοντέλα τα οποία έχουν πολλαπλά οφέλη για την οικονοµική 

,κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών και  
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εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.886,00€ σε βάρος του Κ.Α.00.6421 του 

προϋπ/σµού του ∆ήµου οικ. έτους 2022”. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.886,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6421 του 

προϋπ/σµού του ∆ήµου Πειραιά οικ. έτους 2022, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του 

∆ήµου ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ, για τη µετάβαση αεροπορικώς της  Αντιδηµάρχου Πειραιά κ
ας

 

Αντωνίας Καρακατσάνη στο ALMERE της Ολλανδίας, από 9 έως 12 Ιουλίου 

2022,προκειµένου να συµµετάσχει στην ∆ιεθνή έκθεση Αρχιτεκτονικής Τοπίου & Πρασίνου 

FLORIADE EXPO 2022, για την προβολή και διάδοση του Ευρωπαϊκού έργου proGIreg  

(HORIZON 2020) στο οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος Πειραιά, µε στόχο να αναδείξει την 

ενσωµάτωση λύσεων προερχόµενων από τη φύση σε µοντέλα τα οποία έχουν πολλαπλά 

οφέλη για την οικονοµική ,κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση υποβαθµισµένων 

αστικών περιοχών. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 700,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 453/08-06-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Παροχή 

υπηρεσιών εστίασης). 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 6.076,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 69/08-02-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (∆ιοργάνωση 

παγκόσµιων ηµερών). 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 3.596,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 125/16-02-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Υπηρεσιές 

αποτύπωσης εργασιών σε 8 παιδικές χαρές και 3 σχολικά κτίρια στο πλάισιο του 

Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure). 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 800,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 410/25-05-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Παροχή 

υπηρεσιών εστίασης). 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 5.713,30 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 67/08-02-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Προµήθεια 

αναµνηστικών δώρων). 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 6.708,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 467/08-06-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Οργάνωης και 

επιµέλεια εκδήλωσης που αφορά στην υποδοχή του Κυπριακού επιβατικού πλοίου). 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 2.108,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 400/23-05-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Υπηρεσίες 

διοργάνωσης εκδήλωσης ΄Open Information Day΄στα πλαίσια του έργου ΄΄Be Secure Feel 

Secure΄΄). 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 1.018,04 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 215 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο ∆εσµεύσεων Απόφασης Ανάληψης 

Πολυετούς Υποχρέωσης (Παροχή Γραφιστικών Υπηρεσιών για εκδηλώσεις- δράσεις του 

∆ήµου Πειραιά). 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 2867/2022, ποσού 

800,00 € που εκδόθηκε µε την µε αρ. 412/2022 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος 

του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022 στο όνοµα της 

υπαλλήλου µας ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την πληρωµή ετήσιου τέλους 

µηχανήµατος έργου και έκδοση άδειας κυκλοφορίας. 
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ΘΕΜΑ 16
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό  2732/2022 

ποσού 1.010,00 € που εκδόθηκε µε των µε αρ. 408/2022 & 409/2022 Αποφάσεων της Οικονοµικής 

Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6444.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2022 στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΜΠΑΦΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ και έγκριση γενόµενης 

δαπάνης, για την κάλυψη των  εξόδων φιλοξενίας που συµπεριλαµβάνουν τα αεροπορικά 

εισιτήρια  για τους οµιλητές Απόστολο Γιαννακόπουλο από τη ∆υτική Σάµο και  

Κωνσταντίνο ∆αµιανίδη από την Ανατολική Σάµο στον Πειραιά και την επιστροφή τους στη 

Σάµο, καθώς επίσης  και  τη διαµονή του ∆ηµάρχου Ανατολικής Σάµου και αντιπροσωπείας 

αυτού στις 3 Ιουνίου 2022 και ενός Αντιδηµάρχου από την ∆υτική Σάµο στις 2 & 3 Ιουνίου 

2022 στο πλαίσιο Εσπερίδας: «Ο Πειραιάς υποδέχεται τη Σάµο», που θα πραγµατοποιηθεί 

την Παρασκευή 3 Ιουνίου στο Φουαγιέ του ∆ηµοτικού Θεάτρου. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 417,25 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.12 του 

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

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, για την πληρωµή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) 

για την χορήγηση δεδοµένων για το έργο «HARMONIA» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκυ 

προγράµµατος HORIZON 2020, µε στόχο τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων η οποία θα 

παρέχει πληροφορίες για το ∆ήµο Πειραιά, σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 744,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.12 του 

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

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ, για την πληρωµή του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών για την χορήγηση δεδοµένων για το έργο «HARMONIA» στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκυ προγράµµατος HORIZON 2020, µε στόχο τη δηµιουργία βάσης 

δεδοµένων η οποία θα παρέχει πληροφορίες για το ∆ήµο Πειραιά, σχετικά µε την κλιµατική 

αλλαγή. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους, συνολικού ποσού 6.730,25

  
€ από 

τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑς ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.2019» κατά έξι (6) µήνες, ήτοι µέχρι 17-12-2022. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη 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 ∆ήµου 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.    

 

ΘΕΜΑ 22
ο
:   Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: 

«Προµήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά, µέσω του Προγράµµατος 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισµού 1.669.600,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.      
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ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του διεθνή 

ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής, για 

την παροχή υπηρεσίας: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηµάτων 

επιχειρήσεων στον Πειραιά στον τοµέα της γαλάζιας οικονοµίας» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 03 «Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγής της Καινοτόµου 

Επιχειρηµατικότητας» µε κωδικό ΟΠΣ 5123952, προϋπολογισµού  400.000 € πλέον Φ.Π.Α., 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση (άρ. 32 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 4 

της ∆ΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/Β΄/25-9-2018 Απόφασης του Υπουργού 

Υποδοµών και Μεταφορών) για την υπηρεσία µε τίτλο: <<Τεχνικός Σύµβουλός- Βασικός 

Μελετητής για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου «Ενεργειακή Αναβάθµιση 

∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης»>>, ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση του αρ. 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης 

λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: 

«Ανάθεση σύµβασης υποστήριξης- ανάπτυξης ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος 

των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά έτους 2022-2023», προϋπολογισµού 56.022,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. (69.467,28 € συµπ/νου Φ.Π.Α). 

            β) Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης  αξιολόγησης 

προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021). 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση ή µη τροποποίησης της µε αρ. 52158/2021 (Α∆ΑΜ: 21SYMV009743549 2021-

12-14) σύµβασης, µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και της εταιρείας «Βιοµηχανία Ειδικών 

Κατασκευών Α. Καούσης Ανώνυµη Εταιρεία» που αφορά στην «Προµήθεια οχηµάτων και 

µηχανολογικού εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)  διάρκειας πέντε (5) ετών 

µε παράλληλη συντήρηση και επισκευή», κατά 542.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ώστε η 

τροποποιηµένη σύµβαση να διαµορφωθεί στο ποσό των 4.163.800,00 € πλέον ΦΠΑ,  

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

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης της διάρκειας της σύµβασης «∆ιαχείριση αποβλήτων εσκαφών, 

κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)» µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά µε την εταιρεία 

«ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.», για οκτώ (8) µήνες, ήτοι µέχρι 15-4-2023 ή έως την εξάντληση του 

υπολειπόµενου συµβατικού ποσού. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό  1637/2022 ποσού 

2.400,00 € που εκδόθηκε µε την µε αρ. 236/2022 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος 

του Κ.Α. 15.6422.24 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022 στο όνοµα της 

υπαλλήλου µας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ και έγκριση γενόµενης δαπάνης, για τη µετάβαση 

αεροπορικώς της ιδίας µε την ιδιότητα της ∆ιευθύντριας Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης 

του ∆ήµου Πειραιά και του ειδικού συνεργάτη του ∆ηµάρχου Γεράσιµου Αγγελετάκη, στην 

Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, από 11 έως 13/04/2022, που συµµετείχαν στην διακρατική 

συνάντηση του έργου µε τίτλο «Maritime Innovative Network of Education for Emerging 

Maritime Issues» και ακρωνύµιο ΜΙΝΕ-ΕΜΙ. 

 

ΘΕΜΑ 29
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 177,58 € που αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης 

κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών για τον συναλλασσόµενο µε κωδικό 709638. 
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ΘΕΜΑ 30
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 6.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 893/22-10-2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (πέντε 

ολοσέλιδες καταχωρήσεις στο περιοδικό «IRUNMAG»). 

 

ΘΕΜΑ 31
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 67,80 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 58/27-1-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (2 δάφνινα 

στεφάνια).  

 

ΘΕΜΑ 32
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 23.560,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 38/9-2-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Υπηρεσίες 

διοργάνωσης εκδηλώσεων «Ηµερών Θάλασσας 2022» του ∆ήµου Πειραιά). 

 

ΘΕΜΑ 33
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης δαπάνης για την δηµιουργία προωθητικών 

διαφηµιστικών µηνυµάτων στο πλαίσιο προώθησης και προβολής του ∆ήµου Πειραιά ως 

τουριστικός προορισµός (Destination Piraeus) και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 34
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 3.038,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 342/9-5-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (προµήθεια 

αγαλµατιδίων µε το Λιοντάρι του Πειραιά).  

 

ΘΕΜΑ 35
ο
: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή του υπόλογου, για το ένταλµα προπληρωµής αρ. 

XE 3014 ποσού 2.800€ (δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε 

υπ’ αριθµ.  465/08-06-22  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 

& ΚΑ 35.6422.14 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα 

της µονίµου υπαλλήλου του  ∆ήµου Πειραιά κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και έγκριση 

γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης 

διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά , για τη συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά , στο 

ευρωπαϊκό έργο PROGIREG «Productive green infrastructure for post industrial urban 

regeneration» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος  HORIZON 2020 µε στόχο να 

αναδείξει την ενσωµάτωση λύσεων προερχόµενων από τη φύση σε µοντέλα τα οποία έχουν 

πολλαπλά οφέλη για την οικονοµική, κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση 

υποβαθµισµένων αστικών περιοχών. 

 

ΘΕΜΑ 36
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 1.736,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 67/08-02-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Προµήθεια 

αναµνηστικών δώρων). 

ΘΕΜΑ 37
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 2.864,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 252/07-04-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Προµήθεια 

διαφηµιστικού υλικού για την διοργάνωση εκδηλώσεων και προβολής για τις ανάγκες του 

έργου «GREEN C PORTS»). 

ΘΕΜΑ 38
ο
: Αποδοχή ή µη δωρεάς δύο πινάκων ζωγραφικής του καλλιτέχνη Μαστοράκη 

Ευάγγελου, δύο πινάκωψν ζωγραφικής του καλλιτέχνη Κουνδουράκη Μανώλη και τριών 

πινάκων ζωγραφικής του καλλιτέχνη ∆ηµήτρη Λαλέτα. 

                                                                                                         Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

        

                                                                                                     ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                                                                ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ      

                 

 Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες και οι Επιτροπές ∆ιαγωνισµών που έχουν προωθήσει Θέµατα - 

Πρακτικά που συµπεριλαµβάνονται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη, να παρίστανται µέσω εκπροσώπου 

στην συνεδρίαση, προκειµένου όπου απαιτηθεί να παρέχονται διευκρινήσεις, προς αποφυγή 

καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων. 
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 Επίσης ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας παρακαλείται όπως ορίσει δικηγόρο που θα 

παρίσταται στη συνεδρίαση.  

 

  Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.pireaus.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 Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

10. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

11. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου 

12. ∆/νση Πληροφορικής 

13. ∆/νση Πολιτισµού 

14. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

15. ∆/νση Οικονοµικών  

16. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

17. ∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης 

18. ∆/νση Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης 

19. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης 

 
 

 

 

 

 


