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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
341.

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 168.344,88 € σε βάρος των προϋπολογισµών
οικονοµικών ετών 2018-2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 79.221,12€ σε βάρος
του Κ.Α. 15.6481.07 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για
τη σίτιση µαθητών του µουσικού σχολείου.

342.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 600 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.30.6422.07
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2018 στο όνοµα της
µονίµου υπαλλήλου, κας Πούλου Μαρίας, για τη µετάβαση µονοµελούς
αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στο 6o ∆ιεθνές Συνέδριο για τη ∆ιαχείριση
Στερεών Αποβλήτων, που θα διεξαχθεί στη Νάξο από 12-15/06/2018.

343.

Έγκριση της νοµικής υποστήριξης του υπαλλήλου του ∆ήµου µας κ. Ιωάννη
Συρίγου, ενώπιον του B΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά την
δικάσιµο της 6-6-2018 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο από δικηγόρο
του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (αρθρ. 244 παρ. 5 περ.
στ΄ «περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων & αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών»),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

344.

Έγκριση των από 18-5-2018 & 29-5-2018
Πρακτικών της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της εταιρείας ΑΝΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ, ως
προσωρινής αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την
µεταφορά Μελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (τρίτης ηλικίας)
προϋπολογισµού δαπάνης 128.440,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

345.

Ανάκληση των µε αρ. 238/2018 & 299/2018 αποφάσεων της Ο.Ε και ακύρωση
του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνον βάσει τιµής, για
την προµήθεια: «Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών του ∆ήµου», προϋπολογισµού δαπάνης 182.420,00 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, λόγω λανθασµένης
καταχώρησης του πρωτογενούς αιτήµατος
.

346.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.461,40 € σε βάρος του Κ.Α.
306661.10 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
προµήθεια υαλοπινάκων για τη συντήρηση ∆ηµοτικών Κτιρίων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

347.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 314/2018 ποσού
275.233,46 € στην υπάλληλο ∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το ένταλµα
αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 250/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τυφλότητας του 2ου διµήνου
2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.09, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων
από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο
των 312 δικαιούχων.

348.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 315/2018 ποσού
62.191,59 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 251/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
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αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Κωφαλαλίας του 2ου διµήνου 2018
σε βάρος του Κ.Α.15.6741.10, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από
τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 82
δικαιούχων.
349.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 316/2018 ποσού
2.542,88 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 252/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Οµογενών Προσφύγων του 2ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.13, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 37 δικαιούχων.

350.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 317/2018 ποσού
53.360,20 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 253/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας-Παραπληγίας
Ανασφαλίστων του 2ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.07, µε ποσό
επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι
δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 37 δικαιούχων.

351.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 318/2018 ποσού
59.917,60 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 254/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας-Παραπληγίας
∆ηµοσίου του 2ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.08, µε ποσό
επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι
δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 40 δικαιούχων.

352.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 319/2018 ποσού
73.370,00 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 255/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Κίνησης ΠαραπληγικώνΤετραπληγικών Ακρωτηριασµένων του 2ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.
15.6741.05, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €.
Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 223 δικαιούχων.

353.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 320/2018 ποσού
1.265.881,33 € στον υπάλληλο Κούκουρα Θεόδωρο του Κυριάκου. Το ένταλµα
αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 256/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Βαριάς Αναπηρίας του 2ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.01, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι ένας (0) από το
σύνολο των 1.967 δικαιούχων.

354.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 321/2018 ποσού
394.758,13 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το ένταλµα
αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 257/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Βαριάς Νοητικής
Καθυστέρησης του 2ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.04, µε ποσό
επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι
δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 360 δικαιούχων.
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355.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 322/2018 ποσού
54.177,00 € στην υπάλληλο ∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 258/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Στεγαστικής Συνδροµής του 2ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.06, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 107 δικαιούχων.

356.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 323/2018 ποσού
464.621,75 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 259/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Αιµατολογικών Νοσηµάτων του
2ου διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.02, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 352 δικαιούχων.

357.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 324/2018 ποσού
2.788,00 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 260/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Εγκεφαλικής Παράλυσης του 2ου
διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.03, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων
δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από
το σύνολο των 2 δικαιούχων.

358.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 325/2018 ποσού
10.083,26 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα αυτό
εκδόθηκε σύµφωνα µε την 261/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Χανσενικών του 2ου διµήνου 2018
σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.11, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από
τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 7
δικαιούχων.

359.

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 349.060,00 € σε βάρος των προϋπολογισµών
των οικονοµικών ετών 2018-2019-2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7336.38 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2018, για τις εργασίες για την κατασκευή προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλα τα
σχολεία του ∆ήµου Πειραιά.

360.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 24.440,40 € σε βάρος του Κ.Α.
10.7135.32 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
προµήθεια τηλεφωνικών ψηφιακών συσκευών VOiP για τις υπηρεσίες του
∆ήµου Πειραιά.

361.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 9.968,36 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6673.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
προµήθεια παραδοσιακών µπράτσων για την αντικατάσταση καταστραφέντων
στα φωτιστικά της Πειραϊκής Χερσονήσου.

362.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.368,96 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για το ∆.Π 201.
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363.

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 61.695,30 € σε βάρος των προϋπολογισµών
των οικονοµικών ετών 2018-2019-2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.860,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.05, ποσού 1.240,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.15,
ποσού 1.240,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.03, ποσού 904,00 € σε βάρος του Κ.Α.
35.6693.03, ποσού 2.243,05 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.01, ποσού 2.893,93 € σε
βάρος του Κ.Α. 35.6693.06 και ποσού 9.461,20 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.02 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την Προµήθεια Υλικών
Κηποτεχνίας.

364.

Μη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αρ. Α1861/2017 αποφάσεως του Β’
Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά.

365.

Άσκηση ενδίκων µέσων
Ειρηνοδικείου Πειραιά.

366.

Μη άσκηση αναίρεσης
Πειραιά

367.

Μη άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. 2095/2018 απόφασης του
Πρωτοδικείου Πειραιά (διαδικασία εργατικών διαφορών).

368.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου:
«Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του ∆ήµου Πειραιά»
προϋπολογισµού δαπάνης 644.956,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

369.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου:
«Ανακαίνιση Ιωνιδείου Σχολής» προϋπολογισµού δαπάνης 150.500,00 € πλέον
Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

370.

Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου:
«Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης έκτακτων ζηµιών σε ∆ηµοτικά
Κτίρια» προϋπολογισµού δαπάνης 80.644,86 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

371.

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, που
αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την εκτέλεση του έργου:
«Ανακατασκευή Ασφαλτικών & λοιπών οδοστρωµάτων ∆ήµου Πειραιά Α.Α.Ε.
2/2017» προϋπολογισµού δαπάνης 2.822.580,64 € πλέον ΦΠΑ, προκειµένου να
ζητηθεί εντός δεκαηµέρου από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, από τις
εταιρείες: α) ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, β) Ο∆ΟΣ ΑΤΕ, γ) Κ.ΠΑΤΙ∆ΗΣ ΑΤΕ, δ) ΑΦΟΙ
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ε) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ
Α.Ε., οι οποίες έχουν ποσοστά έκπτωσης µεγαλύτερα από τον Μ.Ο. των εκπτώσεων
όλων των προσφορών, επαρκής τεκµηρίωση σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης
του έργου που περιγράφεται στη µελέτη της αρµόδιας Υπηρεσίας, δεδοµένων των
υψηλών προσφερόµενων ποσοστών έκπτωσης επί της τιµής του προϋπολογισµού
της µελέτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

κατά της υπ’ αρ. 269/2018 αποφάσεως του

κατά της µε αρ. 478/2017 απόφασης του

Εφετείου

Μονοµελούς
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372.

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 14.999,04 € σε βάρος του Κ.Α.
10.7134.44 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την
προµήθεια εκτυπωτών για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου.

373.

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 44.181,20 € σε βάρος των προϋπολογισµών
των οικονοµικών ετών 2018-2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 37.200,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 10.6613.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2018, για την προµήθεια χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά
µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά.

374.

Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων

ΑΡΙΘ
ΑΙΤΗΜ.

ΑΡΜΟ∆ΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α.Ε.

Α/Α
ΜΗΤΡ.
∆ΕΣΜ

964

∆/νση Περ/ντος &
Πρασίνου

35.6264.01

974

965

∆/νση Περ/ντος &
Πρασίνου

35.6264.01

975

966

Τµήµα
Ανταποδοτικών
Τελών

10.8261.01

971

970

∆/νση Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης

20.6736.03

972

990

∆/νση Περ/ντος &
Πρασίνου

35.8111.01

981

995

∆/νση Προσόδων και
Εµπορίου

10.8261.01

980

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάγκη επισκευής και
συντήρησης φωτοτυπικού
µηχανήµατος DEVELOP INEO
161 της ∆/νσης Περ/ντος –
Πρασίνου (οικ. έτος 2018)
Ανάγκη επισκευής και
συντήρησης φωτοτυπικού
µηχανήµατος KONICA
MINOLTA bizhud 163 της
∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου
(οικ. έτος 2018)
Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων στον ιδιοκτήτη
του ακινήτου Κ.ΙΣΑΑΚ
ΚΟΥΡΤΙ∆Η διότι για το ακίνητο
επί της οδού Θεσσαλονίκης 2830 πλήρωνε ∆Τ & ΤΑΠ µε
επαγγελµατικό συντελεστή ενώ
το ακίνητό του είναι οικία.
Συµµετοχή του ∆ήµου σε
Προγραµµατική Σύµβαση µε τον
Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο
Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α) για
την επέκταση λειτουργίας
ωραρίου ΣΜΑ Σχιστού σύµφωνα
µε την αποφ. ∆.Σ. µε αρ. 470/37-2017 και την Σύµβαση
Συνεργασίας Ε.∆.Σ.Ν.Α - ∆ήµου
Πειραιά µε αρ. 6705/3-7-2017
λήψη απόφασης εκτελεστικής
επιτροπής του Ε.∆.Σ.Ν.Α 544
2017 αποφ. ∆.Σ. 184/28-3-2018
Ανάγκη αµοιβών και εξόδων
προσωπικού της ∆/νσης
Περιβάλλοντος – Πρασίνου
παρελθόντων ετών (οικ. έτος
2018)
Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντος ποσού 50,00 €
στην ΖΟΥΜΠΑ ΣΟΦΙΑ . Το
ποσό αφορά σε βεβαιωµένη
παράβαση Κ.Ο.Κ. η διαγραφή
της οποίας εγκρίθηκε από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την
352/14-5-2018 απόφαση

ΠΟΣΟ (€)

221,09

190,59

1.069,25

25.000,00

3.000,00

50,00
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Κατάσταση θεµάτων της 28ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (31-5-2018)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
375.

Τροποποίηση των µε αριθ. 36/2018 και 248/2018 αποφάσεων της Ο.Ε. που
αφορούν στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και στην κατακύρωση του
συνοπτικού διαγωνισµού για την «Αγορά συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας
αιρετών», προϋπολογισµού δαπάνης 29.806,45 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως προς τα στοιχεία των οικονοµικών προσφορών τους
και το τελικό ποσό της κατακύρωσης.

376.

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.400,00 ευρώ σε βάρος του
Κ.Α.35.6422.14 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2018
στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου, Αικατερίνης Οικονόµου, για τη µετάβαση
αεροπορικώς και οδικώς ή σιδηροδροµικώς µονοµελούς αντιπροσωπείας του
∆ήµου Πειραιά στην πόλη Άαχεν της Γερµανίας, από τις 11-6-2018 έως τις 17-62018, για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο Productive green
infrastructure for post industrial urban regeneration» στα πλαίσια 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.
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