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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

810. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Δημάρχου κου Ιωάννη Μώραλη, του Προέδρου 

του Ο.Π.Α.Ν. κου Ιωσήφ Βουράκη και του αστυνομικού του Δημάρχου κου Νικηφόρου 

Πηλάκη στην πόλη Barranquilla της Κολομβίας από 16 έως 22 Οκτωβρίου, για τη 

συμμετοχή στην εκδήλωση «Towards Sustainable Cities & Regions», που διοργανώνει η 

Διεθνής Αστική και Περιφερειακή Συνεργασία (IURC) – Πρόγραμμα IURC Λατινικής 

Αμερικής που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Barranquilla της Κολομβίας από 17 έως 

21 Οκτωβρίου και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

811. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 18.027,00€ σε βάρος των Κ.Α 

00.6421 και 00.6423  του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στο 

όνομα  της  μονίμου υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά. Ειρήνης Αλιπράντη, για τη 

μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου κου Ιωάννη Μώραλη, του Προέδρου του 

Ο.Π.Α.Ν. κου Ιωσήφ Βουράκη και του αστυνομικού  του Δημάρχου κου Νικηφόρου 

Πηλάκη από 16 έως 22 Οκτωβρίου 2022, για τη συμμετοχή μας στην εκδήλωση 

«Towards Sustainable Cities & Regions», που διοργανώνει η Διεθνής Αστική και 

Περιφερειακή Συνεργασία (IURC) – Πρόγραμμα IURC Λατινικής Αμερικής που θα 

πραγματοποιηθεί στην πόλη Barranquilla της Κολομβίας από 17 έως 21 Οκτωβρίου. 

 

812. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς της Αντιδημάρχου κας Ανδριάνας Ζαρακέλη για τη 

συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου «Towards Sustainable Cities & Regions», στην 

πόλη Barranquilla της Κολομβίας από 17 έως 24 Οκτωβρίου που διοργανώνει η Διεθνής 

Αστική και Περιφερειακή Συνεργασία (IURC) – Πρόγραμμα IURC Λατινικής 

Αμερικής και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

813. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.430,00 € σε βάρος του Κ.Α  00.6421  του 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στο όνομα  της  μονίμου  

υπαλλήλου  του Δήμου Πειραιά  Πόλλυς Κλειδά, για τη μετάβαση αεροπορικώς από τις 

17 έως 24 Οκτωβρίου της Αντιδημάρχου κας Ανδριάνας Ζαρακέλη για τη συμμετοχή 

στις εργασίες του συνεδρίου «Towards Sustainable Cities & Regions» στην πόλη 

Barranquilla της Κολομβίας, που διοργανώνει η Διεθνής Αστική και Περιφερειακή 

Συνεργασία (IURC) – Πρόγραμμα IURC Λατινικής Αμερικής. 

 

814. Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς της Αντιδημάρχου κας Ανδριάνας Ζαρακέλη και της 

Αντιδημάρχου κας Κυριακής Μπουρδάκου στην πόλη Dijon της Γαλλίας, προκειμένου 

να συμμετάσχουν στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελφοτήτων 

Γαστρονομίας και Οινολογίας CEUCO (Conseil Europeen des Confreries 

Oenogastronomiques), το οποίο θα λάβει χώρα από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2022 και 

εξειδίκευση πίστωσης. 

 

815. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.770,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου  

του Δήμου Πειραιά Ανδρονίκης Φατλέ, για τη μετάβαση αεροπορικώς της 

Αντιδημάρχου κας Ανδριάνας Ζαρακέλη και της Αντιδημάρχου κας Κυριακής 

Μπουρδάκου στην πόλη Dijon της Γαλλίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 

Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας και Οινολογίας 

CEUCO (Conseil Europeen des Confreries Oenogastronomiques), το οποίο θα λάβει 

χώρα από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2022. 
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816. Έγκριση   σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την παροχή 

υπηρεσίας (δράση): "Συνέχιση Λειτουργίας του Γαλάζιου Εργαστηρίου (Blue Lab)". 

 

817. Ακύρωση της με αρ. 748/2022 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση της μελέτης 

και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, 

για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός και συντήρηση συντριβανιών», 

προϋπολογισμού 158.400 € πλέον Φ.Π.Α., και ματαίωση του, κατόπιν της λήψης  

σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας, λόγω λανθασμένης 

αναγραφής cpv στα έγγραφα του διαγωνισμού. 


