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

ΠΡΟΣ:

14η συνεδρίαση

Πειραιάς, 9 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ. 14183/263

Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη
Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας
Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή.
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος
∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Βουτυράκος
Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης
Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν.

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει την
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή µη της πρόσληψης είκοσι (20) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών
αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη της πρόσληψης είκοσι (20) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών
αναγκών της καθαριότητας εσωτερικών χώρων και της φύλαξης των δηµοτικών κτιρίων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή µη της πρόσληψης εκατόν δεκαεπτά (117) ατόµων µε σύµβαση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή µη της πρόσληψης εξήντα (60) ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, διάρκειας έντεκα (11) µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών
των Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως
ισχύει»
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή µη της πρόσληψης είκοσι (20) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή µη της πρόσληψης δεκαπέντε (15) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών
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αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη της πρόσληψης δεκαπέντε (15) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών
αναγκών της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας - Αποχέτευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
205 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει».
ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια,
∆ηµιουργία Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων Προορισµών Πλάζ Φρεαττύδας και
Πλάζ Βοτσαλάκια» προϋπολογισµού δαπάνης 119.801,60 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο: «Σίτιση των
µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πειραιά, έτους 2020-2021» προϋπολογισµού δαπάνης
193.190,17 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαίωµα προαίρεσης 15% , σύµφωνα µε το
Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 3. 652,20 € (Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Πενήντα
∆ύο Ευρώ και Είκοσι Λεπτών), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την πληρωµή εξόδων
µετάβασης αντιπροσωπείας στο Matosinhos και στο Porto της Πορτογαλίας από τις
26/01/2020 έως 01/02/2020 για τη συµµετοχή του ∆. Πειραιά στη συνάντηση που
διοργανώνει το διακρατικό δίκτυο µεταφοράς BluAct στο Matosinhos καθώς και για την
συµµετοχή στο cities Forum στο Porto
ΘΕΜΑ 11ο : Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ΧΕ 73/2020, ποσού 5.571,89€ σε
βάρος του Κ.Α. 20.6253.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 που
εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 36/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο όνοµα
της µόνιµου υπαλλήλου µας Καπελιώτη Αγγελικής για την πληρωµή των ασφαλειών των
οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ.
ΘΕΜΑ 12ο : Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ΧΕ 521/2020, ποσού 35,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 που
εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 102/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο όνοµα
του µόνιµου υπαλλήλου µας Βοϊδονικόλα Γεωργίου για την απόκτηση στοιχείων από το
Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά για το ακίνητο του Παιδικού Σταθµού επί των οδών
Ερµουπόλεως και Παξών.
ΘΕΜΑ 13ο : Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ΧΕ 95/2020, ποσού 350,00 ευρώ σε
βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους
2020 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου, Σταµατίνας Τσιτσινάκη, που εκδόθηκε σύµφωνα
µε την µε αρ. 31/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και αφόρα τα έξοδα
µετακίνησης της ∆ικηγόρου του ∆ήµου µας Εµµανουήλ Μαρίας προκειµένου να παραστεί
σε δικαστήριο στην Θεσσαλονίκη, που αφορά την αγωγή της ανώνυµης εταιρίας µε την
επωνυµία «BRINX (ΜΠΡΙΝΞ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει
στη Θεσσαλονίκη.
ΘΕΜΑ 14ο: Ακύρωση της µε αριθµ. 165/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά
την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.200,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.23
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πειραιά οικονοµικού έτους 2020 στο όνοµα του µονίµου
υπαλλήλου, κ. ∆ηµήτριου Συριανού, για τη µετάβαση του στην πόλη Στσέτιν (Szczecin) της
Πολωνίας και τη συµµετοχή του στη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου µε
τίτλο “ GREen Startup Support” και ακρωνύµιο «GRESS», που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό

3
πρόγραµµα INTERREG EUROPE από 09/03/2020 έως 12/03/2020 επειδή η συµµετοχή
του σε αυτή δεν θα πραγµατοποιηθεί για προσωπικούς λόγους.
ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή ή µη της δωρεάς ποσού 415,00 € από τον κ. ΤΡΙΑΝΤΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
(Εκδόσεις Ελκυστής), στον Ξενώνα Κακοποιηµένων Γυναικών του ∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή µη εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδροµών) της υπαλλήλου της
∆/νσης ∆ιοίκησης – Τµήµα ∆ηµοτικών Κοινοτήτων & ∆ηµοτικών Νοµικών Προσώπων
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, από 01-01-2020 έως και 31-11-2020, για εκτέλεση εξωτερικής
υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4623/19.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή µη του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επείγουσα Επισκευή –
ανακατασκευή οδοστρώµατος της οδού Τσαµαδού, λόγω επικινδυνότητας.
ΘΕΜΑ 18ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
του Μιλτιάδη, που αφορά τροχαίο ατύχηµα επί της οδού Βασιλικών και Χρυσοστόµου
Σµύρνης στ Καµίνια την 27-7-2019.
ΘΕΜΑ 19ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
του Αντωνίου, για ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του, µάρκας Jimny Suzuki, µε αρ.
κυκλ. ZNA 5087,επί της οδού Ακτή Μουτσοπούλου 37, από φυτικά υπολείµµατα που
κατέπεσαν επί της οροφής του οχήµατος κατά τη διάρκεια διενέργειας κλαδεύσεων.
ΘΕΜΑ 20ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας KHACHIAN IRYNA για
ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της, επί της οδού Σαµψούντος 20, από πτώση σε
λακκούβα στο οδόστρωµα.
ΘΕΜΑ 21ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κ. Νταουντάκη Γεωργίου για
ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του, επί της οδού Αγ. ∆ηµητρίου στη συµβολή της µε
την οδό Νικηταρά, από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα.
ΘΕΜΑ 22ο: Αναπροσαρµογή ή µη του µισθώµατος που καταβάλλει ο ∆ήµος για το ακίνητο που
βρίσκεται επί της οδού Αγχιάλου 104, ιδιοκτησίας Γεωργιάκου Γεωργίου του Μιχαήλ, στο
οποίο στεγάζεται το ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας Πειραιά.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 (ορθή επανάληψη) & Νο 2 της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού δηµόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια: «Προµήθεια και
εγκατάσταση υλικών εξοπλισµού σιντριβανιών έτους 2019-2020», προϋπολογισµού δαπάνης
169.008,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για την υπηρεσία: «Ψηφιακή
Πύλη στον Πολιτισµό» ΟΠΣ 5041957 στο πλαίσιο της Πράξης: Αξιοποίηση και Ψηφιακή –
∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του
Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό Προιόν»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, προϋπολογισµού 403.225,81 €
πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων που θα δοθούν σε
οικονοµικά αδύναµους δηµότες και κατοίκους µας, µέσω διατακτικών, εν όψει της εορτής
του Πάσχα του 2020, προϋπολογισµού δαπάνης 53.000€ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΘΕΜΑ 26ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο: «Πλύσιµο
αυτοκινήτων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης», προϋπολογισµού δαπάνης
36.370,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Πλύσιµο αυτοκινήτων της
∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης», προϋπολογισµού δαπάνης 36.370,00 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 28ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισµού για
την εκµίσθωση δηµοτικού ακινήτου (καταστήµατος 4/Κ1) που βρίσκεται επί της οδού
Λυκούργου 3 εντός της Κεντρικής Αγοράς του Πειραιά, ισόγειο χώρο συνολικής καθαρής
επιφανείας 61,26 τ.µ. και βοηθητικών χώρων 122,97 τ.µ. (υπόγειο 88,56 τ.µ. και πατάρι 34,41
τ.µ.).
ΘΕΜΑ 29ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης
Εκτάκτων Ζηµιών σε ∆ηµοτικά Κτίρια Σ.Ε. 1/2019», προϋπολογισµού 161.289,03 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ύστερα από τη λήψη του πρακτικού Νο ΙΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποίηση ή µη της σύµβασης που αφορά τον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο
διαγωνισµό, για την προµήθεια: «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ανατρεπόµενων,
κυλιόµενων πλαστικών 1100 λίτρων και 240 λίτρων και επικαθήµενων κάδων
απορριµµάτων», προϋπολογισµού δαπάνης 311.600 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 31ο: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 63/2020 ποσού
1.590,00€ € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 33/15-01-2020 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α.00.6421 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού
έτους 2020, στο όνοµα της µόνιµης διοικητικής υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κας
Ανδρονίκης Φατλέ και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά στην
πληρωµή εξόδων για την µετάβαση αεροπορικώς – διαµονή – ηµερήσια αποζηµίωση της
Αντιδηµάρχου κας Ανδριάνας Ζαρακέλη , στο Βερολίνο, στα πλαίσια του έργου
«Datavaults», στο οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος Πειραιά, από 19/01/2020 έως 23/01/2020.
ΘΕΜΑ 32ο: Κατάρτιση και Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης της µελέτης: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΛΗΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ – ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ».
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση τέλεσης του µνηµόσυνου των αποβιωσάντων ∆ωρητών – Ευεργετών της
πόλης του Πειραιά, που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 (στο
Κοιµητήριο της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ) και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση τέλεσης του µνηµόσυνου των Πνιγέντων – Φονευθέντων του Εµπορικού
Ναυτικού, που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 (στον Ιερό Ναό της
Αγίας Τριάδος Πειραιώς) και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του εορτασµού της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821, που θα
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 25η Μαρτίου 2020 και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 310,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., που
αφορά την αγορά στεφάνων.
ΘΕΜΑ 37ο: Υποβολή µηνιαίου λογαριασµού εσόδων εξόδων µηνός Ιανουαρίου.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες που εισηγούνται θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
να ανταποκρίνονται άµεσα εάν τους ζητηθούν διευκρινήσεις επί των θεµάτων και
να παρίστανται όποτε απαιτηθεί στις συνεδριάσεις, προς αποφυγή
καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων.
Επίσης η Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας παρακαλείται όπως ορίζει
δικηγόρο που θα παρίσταται στην συνεδρίαση.
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 κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
6. Νοµική Υπηρεσία
7. Γραφεία Συνδυασµών
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης
10. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης
11. ∆/νση Παιδείας και δια Βίου Μάθησης
12. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
13. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου
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14. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών
15. ∆/νση ∆ιοίκησης
16. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
17. ∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
18. ∆/νση Πληροφορικής
19. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
20. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε
21. ∆/νση Επικοινωνίας Προβολής και Μέσων Ενηµέρωσης
22. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών

