
                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                         Πειραιάς,  15  Ιουλίου  2022          

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

Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 

Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία, 

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουµαζάτου 

Γερασιµούλα. 

         29
η
 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 στη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 

20 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00, σύµφωνα µε τα άρθρα  67 & 75 του Ν. 3852/10 & 184 σε συνδυασµό 

µε το αρ. 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του αριθµού των ατόµων που θα προσληφθούν µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους και µερικής απασχόλησης για 

την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών µονάδων για το διδακτικό έτος 2022-

2023, κατόπιν της µε την αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφασης 

 της  Επιτροπής  του  άρθρου  2  παρ.  1  της  αριθµ.  33/2006  ΠΥΣ  «Αναστολή  διορισµών 

 και προσλήψεων  στο  ∆ηµόσιο  Τοµέα»  (Α’  280’)  όπως  ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της δαπάνης που αφορά την προµήθεια ενός CNC 

router για τον εξοπλισµό του εκπαιδευτικού εργαστηρίου Κυκλικής Οικονοµίας 

(Makerspace) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Pop Machina» (Horizon 2020) 

και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 20,00 € σε βάρος του ΚΑ 35.6162.11 του 

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

∆ήµου ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ, για την πληρωµή στο Τεχν. Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

ανταποδοτικών τελών (e-Άδειες) για την έγκριση Εργασιών ∆όµησης Μικρής Κλίµακας, 

που αφορούν υλοτόµηση ενός (1) δένδρου που φύεται σε κοινόχρηστο χώρο του ∆ήµου 

Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: ∆ιαγραφή ή µη συνολικού ποσού 2.230,13 € που αφορά οφειλές από πρόστιµα λόγω 

αδυναµίας απαλοιφής τους από το πρόγραµµα µέσω ρύθµισης του Ν. 4483/2017, από του 

κωδικούς συναλλασοµµένων 59197 (1.794,40 €) & 56548 (435,73 €). 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Αποδοχή ή µη κατανοµής αντισταθµιστικού οφέλους από λιµενική και εµπορευµατική 

δραστηριότητα της ΟΛΠ ΑΕ, ποσού ύψους 2.657.626,82 €, βάσει της απόφασης 46491/13-6-

21 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: ΨΓ9046ΜΤΛ6-ΡΣΒ). 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Αποδοχή ή µη Ζ΄ κατανοµής από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ποσού ύψους 

1.528.123,98 €, βάσει της απόφασης 45762/8-7-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 6ΧΣΥ46ΜΤΛ6-ΤΗ4). 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Αποδοχή ή µη πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, ποσού ύψους 

446.700,00 €, βάσει της απόφασης 45692/8-7-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: ΨΠ7Γ46ΜΤΛ6-1ΑΖ). 
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ΘΕΜΑ 8
ο
: Αποδοχή ή µη ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών 

δρατησιοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 4
η
, 5

η
 , 6

η
 µηνιαία κατανοµή, συνολικού ποσού ύψους 

258.322,50 €, βάσει της απόφασης 45684/8-7-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 6Υ7Ρ46ΜΤΛ6-ΒΗΝ). 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έγκριση ή µη µετάβασης αεροπορικώς της Αντιδηµάρχου ∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Κυριακής Μπουρδάκου στην Αµµόχωστο της Κύπρου από 5 έως 7 

Αυγούστου 2022, για την συµµετοχή του ∆ήµου µας, στην Αντικατοχική εκδήλωση που 

διοργανώνει ο ∆ήµος Αµµοχώστου και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 870,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά, οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα 

της υπαλλήλου µας Καστριώτη Αικατερίνης για την  µετάβαση αεροπορικώς της 

Αντιδηµάρχου ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιώνκ. Κυριακής Μπουρδάκου στην 

Αµµόχωστο της Κύπρου από 5 έως 7 Αυγούστου 2022, για την συµµετοχή του ∆ήµου µας, στην 

Αντικατοχική εκδήλωση που διοργανώνει ο ∆ήµος Αµµοχώστου. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της δαπάνης για την διοργάνωση τριήµερου 

γαστρονοµικού φεστιβάλ µε τίτλο «PIRAEUS TASTE FESTIVAL, SEAFOOD AND 

MORE» από τις 23 έως και τις 25 Σεπτεµβρίου 2022, στον ∆ήµο Πειραιά και εξειδίκευση 

της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 625,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 406/23-05-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Παροχή 

Υπηρεσιών Εστίασης για τις ανάγκες του έργου «HARMONIA»). 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό ΧΕ 3550/2022, ποσού 

5.000,00 € που εκδόθηκε µε την µε αρ. 505/2022 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος 

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

υπαλλήλου µας ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΕΩΝΙ∆Α για την πληρωµή ΄΄Λοιπών Τελών κυκλοφορίας 

(Τέλη Χρήσης Μηχανηµάτων Έργου)΄΄. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπόλογου για το ένταλµα προπληρωµής ποσού 

4.995,00 ευρώ που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 319/29-4-2022 Απόφαση της Οικονοµικής 

επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.25  του  προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά 

οικονοµικού έτους 2022 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου, κ. Μιχαήλ Μπούρµπου και 

έγκριση γενόµενης δαπάνης, για τη µετάβαση αντιπροσώπων του ∆ήµου,  για τη συµµετοχή 

στο Tampere Smart City Week, στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure (UIA)”, στο 

Τάµπερε της Φιλανδίας, από 14 έως 15 Ιουνίου 2022. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση ή µη τροποποίησης της 51045/1358/2021 (21SYMV009687306 2021-12-08) 

σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και της εταιρείας «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ- 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που αφορά την «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας για 

τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου» µε αύξηση του συµβατικού 

αντικείµένου κατά 4.312,00 € και παράτασης του συµβατικού χρόνου κατά τρεις (3) 

ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως 6-11-2022. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη τροποποίησης της 51177/1359/2021 (21SYMV009688989 2021-12-08) 

σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Α.Ε.», που αφορά την «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας για τις ανάγκες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου» µε αύξηση του συµβατικού αντικείµένου κατά 

3.953,00 € και παράτασης του συµβατικού χρόνου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι 

έως 6-11-2022. 
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ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή µη τροποποίησης της 51043/1360/2021 (21SYMV009688743 2021-12-

08) σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και της εταιρείας «ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ», που 

αφορά την «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού του ∆ήµου» µε αύξηση του συµβατικού αντικείµένου κατά 52.117,60 € και 

παράτασης του συµβατικού χρόνου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως 6-11-

2022. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή µη του αποτελέσµατος του δηµόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισµού µε τίτλο: 

«Καλλιτεχνικός διαγωνισµός για την φιλοτέχνηση ανδριάντα του ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ 

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», προϋπολογισµού δαπάνης 73.780,00 ευρώ µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της Εγκυκλίου µε αρ. 32128/Κ∆ 17/31-5-73 του Υπουργείου Εσωτερικών, της µε 

αριθ. 37456/1997 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής (ΦΕΚ 878/Β/2-10-1997) και του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 2 & 3 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 τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια γάλακτος για τις 

ανάγκες του ∆ήµου Πειραιά, για τα έτη 2022, 2023, 2024» προϋπολογισµού 946.475,20 € πλέον 

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

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, 

για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις & Επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας 

του ∆ήµου Πειραιά ΜΝ 1/2020», προϋπολογισµού 403.225,80 € πλέον  Φ.Π.Α. σύµφωνα µε 

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

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1, 2 & 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακύρωση 

ή µη του διεθνή ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιµής,  για την υπηρεσία µε τίτλο «Τεχνολογικές µικρο-υποδοµές και εφαρµογές έξυπνης 

πόλης σε κοινωνική και αστική µικροκλίµακα» προϋπολογισµού  1.935.406,81 € πλέον 

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

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1, 2 & 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακύρωση 

ή µη του διεθνή ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης 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.      

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου για το µε αρ. 2891/6-6-2022 ένταλµα 

προπληρωµής ποσού 4.020,00, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις µε αρ. 413/1-6-2022 και 414/1-

6-2022 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 30.6422.07 του 

Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου του 

∆ήµου κ. ∆ηµητρίου Συριανού και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το προαναφερθέν ένταλµα 

προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση αεροπορικώς της Αντιδηµάρχου 

κας Ανδριάνας Ζαρακέλη και της Αντιδηµάρχου κας Κυριακής Μπουρδάκου στο Τάµπερε 

της Φινλανδίας για τη συµµετοχή στο Συνέδριο της Εβδοµάδας Έξυπνης Πόλης του 

Tampere Smart City Week (TSCW), στο πλαίσιο του έργου «BE Secure Feel Secure (UIA)»,  

από 11 έως 16 Ιουνίου 2022. 
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ΘΕΜΑ 24
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 37.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  

σε  εκτέλεση της µε αρ. 367/16-05-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (∆ράσεις για 

την Ανακύκλωση). 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Επαναπροκήρυξη του άγονου 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 26
ο
: Έγκριση ή µη µετάβασης αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά κου Ιωάννη Μώραλη στο 

∆ήµο Ανατολικής Σάµου, για την συµµετοχή του στον εορτασµό της 198
ης

 Επετείου της 

Ναυµαχίας της Μυκάλης και την εορτή της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος που θα διεξαχθούν 

από 5 έως 7 Αυγούστου 2022 και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.440,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά, οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα 

του µόνιµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κου Θεόδωρου Παπαχρυσάνθου για την  

µετάβαση αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιάκου Ιωάννη Μώραλη στο ∆ήµο Ανατολικής 

Σάµου, για την συµµετοχή του στον εορτασµό της 198
ης

 Επετείου της Ναυµαχίας της Μυκάλης 

και την εορτή της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος που θα διεξαχθούν από 5 έως 7 Αυγούστου 

2022. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Έγκριση πραγµατοποίησης της δαπάνης για την οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής του 

Φεστιβάλ «Εκ Πειραιώς – Μνήµες Σµύρνης» και της µουσικής παράστασης του Γιώργου 

Νταλάρα & του µουσικού σχήµατος του, υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και εξειδίκευση της 

πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 29
ο
: Έγκριση πραγµατοποίησης της δαπάνης για την προώθηση, προβολή και 

πραγµατοποίηση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2022, που θα πραγµατοποιηθούν 

στις πέντε ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 30
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 750,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 475/15-06-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Παράθεση 

Γεύµατος στην αντιπροσωπεία του ∆ήµου Αµµοχώστου). 

 

ΘΕΜΑ 31
ο
: Αποδοχή ή µη χρηµατοδότησης ποσού 124.000,00 € της Πράξης που χρηµατοδοτείται 

από το Πράσινο Ταµείο µε τίτλο «ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑς (Σ.Α.Π.)» 

στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» και ορισµός ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

ΘΕΜΑ 32
ο
: Αποδοχή ή µη χρηµατοδότησης ποσού 216.612,81 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για 

την υλοποίηση του έργου του ∆ήµου Πειραιά µε τίτλο «Ανέγερση νέου κτιρίου προς 

εξυπηρέτηση του υπάρχοντος Μουσικού Γυµνασίου- Λυκείου Πειραιά» στον Άξονα 

«Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός», του Προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ». 
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ΘΕΜΑ 33
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού 

για την προµήθεια «Προµήθεια αδρανών υλικών για τη συντήρηση κοινοχρήστων και 

ανοικτών χώρων» προϋπολογισµού 107.168,24 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 34
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια αδρανών υλικών για τη 

συντήρηση κοινοχρήστων και ανοικτών χώρων» προϋπολογισµού 107.168,24 € συµπ/νου 

Φ.Π.Α. 24% σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 35
ο
: Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 600,00 € σε βάρος 

του Κ.Α. 15.6422.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά, οικονοµικού έτους 2022, στο 

όνοµα της µόνιµου υπαλλήλου κας Ευαγγελίας Μπαφούνη, ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών- 

Πινακοθηκών, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού η οποία θα µεταβεί αεροπορικώς στο 

Καρλόβασι της Σάµου, κατά το διάστηµα από 1 έως 4 Αυγούστου 2022 για τη συµµετοχή 

της στο διεθνές συνέδριο Ιστορίας µε τίτλο: «Global 1922: New Critical Reflections», που 

διοργανώνει η Α.Μ.Κ.Ε. Φωτόνησος Τεχνών & Πολιτισµού, στα πλαίσια του Φεστιβάλ 

Τεχνών Σάµου – Ανατολικό Άκρο, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 & 3 Αυγούστου 2022. 

 

ΘΕΜΑ 36
ο
: Έγκριση ή µη τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος και υποβολή αιτήµατος 

Τροποποίησης  των Πράξεων α) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ» µε M.I.S. 5047186, β) «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ ΣΤΟ 

Π.∆. 99/2017-ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ» µε M.I.S. 5062357, γ) «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ Π.∆. 99/2017, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ» µε M.I.S. 5063274  ,δ)«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ» µε 

M.I.S. 5050534 & ε) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ' ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» µε M.I.S. 5052670 που είναι ενταγµένα στο πρόγραµµα 

της ΟΧΕ/ΒΑΑ του ∆ήµου Πειραιά (ΕΠ «Αττική» 2014-2020). 

 

ΘΕΜΑ 37
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου 

Ακτής Κουµουνδούρου (Μικρολίµανο)». 

 

ΘΕΜΑ 38
ο
: Έγκριση ή µη της οικονοµικής προσφοράς συµβολαιογράφου για την κατάρτιση 

σύµβασης αγοραπωλησίας σε εκτέλεση της µε αρ. 49/2022 Απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

                                                                                       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). 



 6 

 

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 Οικονοµικών  

11. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

12. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου 

13. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης 

14. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης 

15. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

16. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

17. ∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης 

18. ∆/νση Πολιτισµού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


