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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
525.

Διορισμός δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή
που αφορά αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.

526.

Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, για
30 ημέρες δηλαδή έως 30/7/2022, του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού,
για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων και
βρεφονηπιακών σταθμών Α.Α. 1/2021», προϋπολογισμού 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

527.

Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, για
30 ημέρες δηλαδή έως 2/8/2022, του διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την υπηρεσία: «Τεχνολογικές
μικρο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική μικροκλίμακα»
‘ΟΠΣ 5154650’ στο πλαίσιο της Πράξης: «Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά
(Τεχνολογικές μικρο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική
μικροκλίμακα)» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 06 «Βελτίωση της ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον»
προϋπολογισμού 1.935.406,81 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

528.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια απολυμαντικών υγρών καθώς και εφαρμογές απολυμάνσεων
Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων εμβέλειας Δήμου Πειραιά στα πλαίσια
προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2», προϋπολογισμού
δαπάνης 167.524,00 € συμπεριλαμβανομένου στις εταιρείες: α) PROTECTION STORM
M. ΙΚΕ & β) ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ.- ΜΕΜΙ Ρ. ΟΕ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

529.

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022.

530.

Έγκριση του καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων πενήντα (50) ατόμων που
θα προσληφθούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την
αντιμετώπιση εποχικών αναγκών.

531.

Έγκριση πρόσληψης διακοσίων πενήντα (250) ατόμων με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την
αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 37 42 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει.
532.

Επιβεβαίωση ότι το έργο «Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση οδού
Δωδεκανήσου και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού
δαπάνης 1.784.677,42 € πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό
των 760.170,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όχι με το ποσό των 1.503.255,81 €
πλέον ΦΠΑ που εκ παραδρομής είχε αναγραφεί στην υπ΄ αριθμ. 334/13-5-2020 απόφαση
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της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά (ΑΔΑ: 6ΝΜΟΩΞΥ-ΡΙΗ) με την οποία
εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη διενέργεια του
σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού & έγκριση της διόρθωσης της
σύμβασης, ως προς το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.
533.

Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς της Αντιδημάρχου Πειραιά κας Αντωνίας
Καρακατσάνη στο ALMERE της Ολλανδίας, από 9 έως 12 Ιουλίου 2022,προκειμένου να
συμμετάσχει στην Διεθνή έκθεση Αρχιτεκτονικής Τοπίου & Πρασίνου FLORIADE
EXPO 2022, για την προβολή και διάδοση του Ευρωπαϊκού έργου proGIreg
(HORIZON 2020) στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος 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 εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 1.886,00€ σε βάρος του
Κ.Α.00.6421 του προϋπ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2022”.

534.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.886,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6421 του
προϋπ/σμού του Δήμου Πειραιά οικ. έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του
Δήμου ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ, για τη μετάβαση αεροπορικώς της Αντιδημάρχου
Πειραιά κας Αντωνίας Καρακατσάνη στο ALMERE της Ολλανδίας, από 9 έως 12
Ιουλίου 2022,προκειμένου να συμμετάσχει στην Διεθνή έκθεση Αρχιτεκτονικής Τοπίου
& Πρασίνου FLORIADE EXPO 2022, για την προβολή και διάδοση του Ευρωπαϊκού
έργου proGIreg (HORIZON 2020) στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος 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.

535.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε εκτέλεση
της με αρ. 453/08-06-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Παροχή υπηρεσιών
εστίασης).

536.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 6.076,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε
εκτέλεση της με αρ. 69/08-02-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Διοργάνωση
παγκόσμιων ημερών).

537.

Έγκριση 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).

538.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε εκτέλεση
της με αρ. 410/25-05-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Παροχή υπηρεσιών
εστίασης).

539.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 5.713,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε
εκτέλεση της με αρ. 67/08-02-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Προμήθεια
αναμνηστικών δώρων).

540.

Έγκριση 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).
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541.

Έγκριση 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΄΄).

542.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.018,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε
εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 2022/325 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 215 του
μητρώου δεσμεύσεων (Παροχή Γραφιστικών Υπηρεσιών για εκδηλώσεις- δράσεις του
Δήμου Πειραιά).

543.

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 Δήμου οικονομικού έτους 2022 στο όνομα της
υπαλλήλου μας ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την πληρωμή ετήσιου τέλους
μηχανήματος έργου και έκδοση άδειας κυκλοφορίας.

544.

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 Δήμου 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 Δυτική Σάμο
και Κωνσταντίνο Δαμιανίδη από την Ανατολική Σάμο στον Πειραιά και την επιστροφή
τους στη Σάμο, καθώς επίσης και τη διαμονή του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και
αντιπροσωπείας αυτού στις 3 Ιουνίου 2022 και ενός Αντιδημάρχου από την Δυτική Σάμο
στις 2 & 3 Ιουνίου 2022 στο πλαίσιο Εσπερίδας: «Ο Πειραιάς υποδέχεται τη Σάμο», που
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου.

545.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 417,25 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.12 του
προϋπολογισμού του Δήμου 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
ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020, με στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων
η οποία θα παρέχει πληροφορίες για το Δήμο Πειραιά, σχετικά με την κλιματική
αλλαγή.

546.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 744,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.12 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της υπαλλήλου μας
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, για την πληρωμή του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών για την χορήγηση δεδομένων για το έργο «HARMONIA» στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020, με στόχο τη δημιουργία
βάσης δεδομένων η οποία θα παρέχει πληροφορίες για το Δήμο Πειραιά, σχετικά με την
κλιματική αλλαγή.

547.

Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους, συνολικού ποσού 6.730,25 € από τους
Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.

548.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.2019» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 1712-2022.
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549.

Έγκριση του Πρακτικού No 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση 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, στους οικονομικούς φορείς: 1.
ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε. (Ομάδα 1), 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ομάδες 3 & 5), 3. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι.
ΤΣΟΤΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (Ομάδα 4α), 4. Γ.
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Ομάδα 4β).

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, 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 Δήμου 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.
550.

Έγκριση του Πρακτικού Νο1 (ΟΡΘΗ) της Επιτροπής Διαγωνισμού 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, κήρυξή του ως άγονου, ματαίωσή του και επιστροφή του
φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.

551.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
του άρθρου 32 § 5 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 4 της
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/Β΄/25-9-2018 Απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών) για την υπηρεσία με τίτλο: <<Τεχνικός ΣύμβουλόςΒασικός Μελετητής για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου «Ενεργειακή
Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης>>, προϋπολογισμού δαπάνης 9.155,59 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον οικονομικό φορέα ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

552.

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 Δήμου Πειραιά έτους 2022-2023»,
προϋπολογισμού 56.022,00 € πλέον Φ.Π.Α. (69.467,28 € συμπ/νου Φ.Π.Α) & συγκρότηση
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της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης αξιολόγησης προσφορών
(αρ. 2 του Ν. 4782/2021).
553.

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 52158/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009743549 2021-12-14)
σύμβασης, μεταξύ του Δήμου 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.

554.

Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης «Διαχείριση αποβλήτων εσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)» μεταξύ του Δήμου 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.

555.

Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 1635/2022 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 Δήμου οικονομικού έτους 2022 στο
όνομα της υπαλλήλου μας ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ και έγκριση γενόμενης δαπάνης,
για τη μετάβαση αεροπορικώς της ιδίας με την ιδιότητα της Διευθύντριας Παιδείας και
Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά και του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου
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.

556.

Διαγραφή οφειλής ποσού 177,58 € που αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις
χείρας τραπεζών για τον συναλλασσόμενο με κωδικό 709638.

557.

Έγκριση 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»).

558.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 67,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε εκτέλεση
της με αρ. 58/27-1-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (2 δάφνινα στεφάνια).

559.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε
εκτέλεση της με αρ. 38/9-2-2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Υπηρεσίες
διοργάνωσης εκδηλώσεων «Ημερών Θάλασσας 2022» του Δήμου Πειραιά).

560.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την δημιουργία προωθητικών διαφημιστικών
μηνυμάτων στο πλαίσιο προώθησης και προβολής του Δήμου Πειραιά ως τουριστικός
προορισμός (Destination Piraeus) και εξειδίκευση της πίστωσης.

561.

Έγκριση 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).

562.

Απόδοση λογαριασμού, 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 Δήμου του Οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου
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υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και έγκριση
γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά την πληρωμή εξόδων μετάβασης
διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για τη συμμετοχή του Δήμου 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.
563.

Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.736,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε
εκτέλεση της με αρ. 67/08-02-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Προμήθεια
αναμνηστικών δώρων).

564.

Έγκριση 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»).

565.

Αποδοχή δωρεάς δύο πινάκων ζωγραφικής του καλλιτέχνη Μαστοράκη Ευάγγελου, δύο
πινάκων ζωγραφικής του καλλιτέχνη Κουνδουράκη Μανώλη και τριών πινάκων
ζωγραφικής του καλλιτέχνη Δημήτρη Λαλέτα.
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