∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr
ΠΡΟΣ:

21η έκτακτη συνεδρίαση

Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2019
Αριθ. πρωτ. 36964/634

Τακτικά µέλη: Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Βεντούρης
Ανδρέας,
Βοιδονικόλας
Γεώργιος,
Ζηλάκου
Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, Καρβουνάς Νικόλαος,
Κάρλες Αναστάσιος, Μαστρονικόλας Ιωάννης, Μελά Σταυρούλα.
Αναπληρωµατικά µέλη:
∆ηµήτριος, Μαντούβαλος
Σιγαλάκος Κυριάκος.

Αστεριάδη Καλλιόπη, Γκερλές
Νικόλαος, Ρέππας Παναγιώτης,

Σας καλούµε να προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:30 µ.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων –
προσφυγών επί της ∆ιακήρυξης διαγωνισµού για την ανάθεση παραχώρησης –
αξιοποίησης και διαχείρισης/εκµετάλλευσης για ορισµένο χρόνο του ∆ηµοτικού Ακινήτου
ΕΝ.Κ. Πειραιά.
ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6221
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, στο όνοµα της υπαλλήλου
µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για Ταχυδροµικά Τέλη.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. Θ 34/2019 ποσού
150,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη µε αρ. 149/2019 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2019 στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ, για την πληρωµή προστίµου για εκπρόθεσµη υποβολή αίτησης άδειας
χρήσης νερού προκειµένου να εκδοθεί η άδεια χρήσης νερού από την Περιφέρεια
Αττικής της ενεργής ∆ηµοτικής Γεώτρησης που βρίσκεται στο Πάρκο ∆ηλαβέρη.
ΘΕΜΑ 4ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. Θ 22/2019 ποσού
515,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη µε αρ. 151/2019 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.20 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2019 στο όνοµα της υπαλλήλου µας ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΜΠΑΜΠΙΡΗ, για την
πληρωµή του τέλους υπαγωγής στη ρύθµιση αυθαιρέτων Ν.4495/2017 και του
ποσοστού ανταπόδοσης ΤΕΕ για το ∆ηµοτικό Κτίριο επί της οδού Λυκούργου 3 και
∆ηµοσθένους.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. Θ3 1878/2019
ποσού 1.100,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 136/2019 Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 35.6422.14 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα της υπαλλήλου µας Αικατερίνης Οικονόµου, γ για
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τη µετάβαση αεροπορικώς, µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά στην
πόλη Κλουζ της Ρουµανίας από 14 έως 18 Μαΐου 2019, 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.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.pireaus.gov.gr για τις
συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής (στη θέση Ο ∆ήµος, ∆ιοίκηση, Οικονοµική Επιτροπή,
Συνεδριάσεις).
Κοινοποιείται (από το Τµήµα ΟΕ µε e-mail)
1. Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
2. Γραφείο ∆ηµάρχου
3. Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
4. Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πασχαλίνα Καλαγιά – Καραµαλάκου
5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
6. Νοµική Υπηρεσία
7. Γραφεία Συνδυασµών
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
10. ∆/νση ∆ιοίκησης
11. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
12. ∆/νση Αρχ/κού και Λ.Τ.Ε.

