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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

963. Έγκριση οικονομικής προσφοράς συμβολαιογράφου για την σύνταξη ενόρκων 

βεβαιώσεων σε σχέση με την από 5-8-2022 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ/7346/3608/2022. 

 

964. Έγκριση 2
ης

 παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά 

και του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

έως τις 30/12/2022, για την υλοποίηση της Πράξης «Προμελέτη για την 

Βιοκλιματική Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Ακτής Θεμιστοκλέους Δήμου 

Πειραιά, εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις και Τεύχη Δημοπράτησης με το σύστημα "Μελέτη - 

Κατασκευή". 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

965. Έγκριση οικονομικής προσφοράς συμβολαιογράφου για την υπογραφή επενδυτικών 

δανείων μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική 

αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, μεταξύ του Δήμου μας και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων (αα) ποσού 12.380.160,00 € για την εκτέλεση της 

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Πειραιά», (ββ) ποσού 

216.612,81 € μεταξύ του Δήμου μας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 

την εκτέλεση της «Ανέγερση νέου κτιρίου προς εξυπηρέτηση του υπάρχοντος 

Γυμνασίου- Λυκείου του Δήμου Πειραιά». 

 

966. Έγκριση οικονομικής προσφοράς συμβολαιογράφου για την υπογραφή επενδυτικών 

δανείων μέσω του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική 

αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, μεταξύ του Δήμου μας και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων (αα) ποσού 1.690.120,00 € για την εκτέλεση της 

«Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Πειραιά» (ββ) ποσού 420.000,00 €, 

μεταξύ του Δήμου μας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση 

της «Μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών 

δράσεων στο εργαστήριο κυκλικής οικονομίας και στο γαλάζιο εργαστήρι ανάπτυξης 

τεχνολογικών δεξιοτήτων Blue Lab του Δήμου Πειραιά». 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Παράταση ή μη χρονικής διάρκειας της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και 

της εταιρείας «ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.», κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή έως 15-4-2023 ή έως την 

εξάντληση του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού. 

 

967. Παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της 

εταιρείας «ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Α.Ε.», κατά ένα (1) έτος. 

 

968. Έγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του 

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

υλοποίηση της Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 

& ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 

969. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του 

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

υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου σε Περιοχή του Ν. 

Φαλήρου (Κύρια Μελέτη και Επιμέρους Υποστηρικτικές και Συμπληρωματικές 

Μελέτες / Υπηρεσίες). 


