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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

756. Παράταση της σύμβασης ανάθεσης εργασίας ελέγχου του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και των 

αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021 του Δήμου Πειραιά, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 

30-11-2022. 

 

757. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά τις εκδηλώσεις:  α) των εγκαινίων 

των πλατειών: Κοραή, Κρήτης και Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά και β) της 

μεταφοράς  του αγάλματος της Ηρωίδας Μανιάτισσας από το Πάρκο Δηλαβέρη στην 

στάση «Μανιάτικα» του ΜΕΤΡΟ  και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

758. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6
ης

  μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  

του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

 

759. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αρ. 4143/26-07-2022 ποσού 

600,00 €, που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 621/20-07-2022 απόφαση  της 

Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α 15.6422.04 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της  Ευαγγελίας Μπαφούνη, μόνιμης υπαλλήλου του 

Δήμου Πειραιά και έγκριση της γενομένης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά 

την πληρωμή των εξόδων μετάβασης της, αεροπορικώς στο Καρλόβασι της Σάμου,  

κατά το διάστημα από 1  έως 4 Αυγούστου 2022 που συμμετείχε  στο  διεθνές συνέδριο 

Ιστορίας με τίτλο : «Global 1922: New Critical Reflections», που διοργάνωσε η  

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

– Ανατολικό Άκρο, το οποίο διεξήχθη  στις 2 & 3  Αυγούστου 2022. 

 

760. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.600,00 € σε βάρος των Κ.Α. 00.6422.03 και 

Κ.Α. 69.6423.06 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της 

μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Πατέρου Πολύμνιας για τη μετάβαση της ίδιας 

και του συντονιστή της Πράξης «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του 

Πειραιά» κου Γεωργίου Τζιαχρή στο Ρίμινι της Ιταλίας, από 11 έως 14 Οκτωβρίου 

2022, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο Πειραιά στη διεθνή έκθεση τουρισμού 

“TTG Travel Experience 2022”. 

 

761. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης που αφορά στην προμήθεια ενός μηχανισμού 

γκαραζόπορτας, προς αντικατάσταση ενός ομοίου μηχανισμού που έχει χαλάσει και 

εξειδίκευση της πίστωσης. 

 


