
                            

            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           Πειραιάς,  10 Μαΐου  2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ. 18408 / 458 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη 

Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 

Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή. 

21
η
  συνεδρίαση  

µε τηλεδιάσκεψη                                                     

                                                            Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος 

∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, 

Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος 

Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν. 

 

 

      Καλείστε σε συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την 

Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 12:00, σύµφωνα µε τα άρθρα  67 & 75 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 

4635/2019, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των Ν. 4682/2020, Ν. 4683/2020, Ν. 4684/2020, 4690/2020, 

τις µε αρ. 40/20930/31-3-2020, 163/33282/29-5-2020 & 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, 

Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.Α.1/27/οικ. 

9413/2020 (Β΄1704), και την µε αρ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής 

∆ιακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
: Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων – ∆απανών έτους 

2021 για το 1
ο
 τρίµηνο. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού  33,90 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

µε αρ. 60/2021 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής (1 στεφάνι). 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
:Έγκριση ή µη του 1

ου
 ΑΠΕ του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων , 

ΑΑΕ 4/2019. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
:Αλλαγή του Υπευθύνου Πράξης στην Πράξη «Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού της 

πόλης του Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ 5044800. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
:Έγκριση ή µη σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου µε µία/ένα (1) επιστηµονικό  

συνεργάτη για την υλοποίηση  του έργου ‘euPOLIS’ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράµµατος HORIZON 2020». 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
:Έγκριση ή µη συµψηφισµού επιπλέον βεβαιωµένων ποσών εκ µισθωµάτων 

επαγγελµατικών µισθώσεων ∆ηµοτικών καταστηµάτων µε βάση µεταγενέστερη ορισθείσα 

εν νοµίµων διατάξεων µείωση λόγω Covid -19 για περίοδο µηνών Ιανουαρίου έως 

Απριλίου 2021 και Απριλίου 2020. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έγκριση της 2

ης 
 αναµόρφωσης του  προϋπολογισµού και της στοχοθεσίας της 

∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (∆Η.ΡΑ.Π) οικονοµικού έτους 2021. 
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ΘΕΜΑ 8
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 1298/2021, συνολικού 

ποσού 80,00€,  που εκδόθηκε σύµφωνα µε την υπ. αρ. 226/16-03-2021 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α.10.6422.03 και Κ.Α.00.6423 του 

Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου του 

∆ήµου Πειραιά κας Ειρήνης Ιωάννου και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα 

προπληρωµής αφορά τη µετάβαση οδικώς µε υπηρεσιακό όχηµα του ∆ηµάρχου Πειραιά και 

τριµελούς αντιπροσωπείας στη θέση Βρωµονέρι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων 

του ∆ήµου Τριφυλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πρώην Νοµός Μεσσηνίας) από 16 

έως 17 Μαρτίου 2021, για το νοµικό έλεγχο ∆ηµοτικού Κτήµατος».  

 

ΘΕΜΑ 9
ο
:  Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 811/2021 συνολικού 

ποσού 654,00 €,  που εκδόθηκε σύµφωνα µε την υπ. αρ. 212/10-03-2021 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α.00.6421, Κ.Α.10.6422.03 και Κ.Α.00.6423 του 

Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου του 

∆ήµου Πειραιά κας Ειρήνης Ιωάννου και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα 

προπληρωµής αφορά στην πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση οδικώς µε υπηρεσιακό όχηµα 

του ∆ηµάρχου Πειραιά και τριµελούς αντιπροσωπείας στη θέση Βρωµονέρι της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Γαργαλιάνων του ∆ήµου Τριφυλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πρώην 

Νοµός Μεσσηνίας) από 16 έως 17 Μαρτίου 2021, για το νοµικό έλεγχο ∆ηµοτικού 

Κτήµατος».  

 

ΘΕΜΑ 10
ο
:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού  2.480,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της µε αρ. 128/2021 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής (Καλλιτεχνική Επιµέλεια 

Σχεδιασµός και κατασκευή πρότυπου και µητρών για το αγαλµατίδιο «Ο Λέων του 

Πειραιά») 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
:Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης συνολικού ποσού  1.707,72 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε 

εκτέλεση της µε αρ. 128/2021 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής (προµήθεια αναµνηστικών 

δώρων). 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
:  Έγκριση ή µη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση του άρθρου  32 παρ. 2 περ. β υποπερίπτωση γγ  και 32 Α του Ν. 4412/2016, όπως  

τροποποιήθηκε και ισχύει  και έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω 

προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: 

«Εγγύηση καλής λειτουργίας, Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη του λογισµικού 

πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και αγορά επιπλέον αδειών», 

προϋπολογισµού δαπάνης 23.500,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
:  Έγκριση ή µη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση του άρθρου  32 παρ. 2 περ. β υποπερίπτωση γγ  και 32 Α του Ν. 4412/2016, όπως  

τροποποιήθηκε και ισχύει  και έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω 

προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Άδειες 

χρήσης, Συντήρηση και Υποστήριξη των εγκατεστηµένων στο ∆ήµο Πειραιά Εφαρµογών 1) 

Νοιάζοµαι και 2) PreSchool Web», προϋπολογισµού δαπάνης 21.900,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
:  Έγκριση ή µη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου  32 παρ. 

2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  και έγκριση 

της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την 

προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια θερµοµέτρων non contact και Οξύµετρων για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-

19», προϋπολογισµού δαπάνης 12.500,00 € πλέον ΦΠΑ. 
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ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση ή µη της 1

ης
  Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του 

«Ο.Π.Α.Ν.» οικονοµικού έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή –

Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες», Α.Α.Ε. 3/2019, 

προϋπολογισµού δαπάνης 300.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού  δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για το έργο  µε τίτλο : «Κατασκευή –

Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες», Α.Α.Ε. 3/2019, 

προϋπολογισµού δαπάνης 300.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Υπηρεσία 

Εργασιών Καθαρισµού διαφόρων επιφανειών και συνθήµατα Tags», προϋπολογισµού 

δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µε βάση την τιµή, για την υπηρεσία µε τίτλο : «Υπηρεσία Εργασιών Καθαρισµού 

διαφόρων επιφανειών και συνθήµατα Tags», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια µε τίτλο : «Προµήθεια υλικοτεχνικού 

εξοπλισµού κηποτεχνίας», προϋπολογισµού δαπάνης 59.977,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια: «Προµήθεια εγκατάστασης, 

επέκτασης και λειτουργίας σύγχρονου ραδιοδικτύου των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά» 

προϋπολογισµού δαπάνης 209.075.00,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού 

ηλεκτρονικού  δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια µε τίτλο : «Προµήθεια 

εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας σύγχρονου ραδιοδικτύου των υπηρεσιών του 

∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 209.075.00,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του  Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη 

ή µη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, 

για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές και Συντηρήσεις στο ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» 

προϋπολογισµού δαπάνης 80.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 24
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά τη 

διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής για την προµήθεια «Προµήθεια απορριµµατοφόρων 

οχηµάτων και λοιπών οχηµάτων της καθαριότητας», προϋπολογισµού δαπάνης 1.935.000,00 

€ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
 : Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε 

την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού δηµόσιου 

διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής, για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών από Τεχνικούς Ασφαλείας και 

Ιατρούς Εργασίας  για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων του ∆ήµου από φυσικά 

πρόσωπα ή ΕΞΥΠΠ, προϋπολογισµού δαπάνης 100.650,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη 

ή µη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, 

για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή - Ανακατασκευή οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων 

ανά τον ∆ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 1.290.322,58  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού  Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής, για τη σύναψη δηµόσιας 

σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού 

συµβούλου στο πλαίσιο εθνικών προγραµµάτων και επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΣΠΑ» 

προϋπολογισµού 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Έγκριση ή µη του από 5/4/2021 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά 

στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη 

του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια 

ασφαλτοµίγµατος Α265 και ψυχράς καθώς και Ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25Kgr 

για τις φθορές οδοστρωµάτων σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου Πειραιά ετών 

2020-2021» προϋπολογισµού δαπάνης 35.732,00  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ως προς την οµάδα Β). 

 

ΘΕΜΑ 29
ο
: Έγκριση ή µη  πραγµατοποίησης της προµήθειας απολυµαντικών στηλών αέρα για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά  στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά  της  

Covid-19, σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 30
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής διαγωνισµού και ανάδειξη 

ή µη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας 

– τιµής, για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Παροχή 

υπηρεσιών συµβούλου επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth cities in ACTion (BLUACT)», 

προϋπολογισµού 24.274,19 € πλέον Φ.Π.Α σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 31
ο
: Έγκριση ή µη επιχορήγησης επτά (7) Σωµατείων της Πόλης µας, µε το ποσό 190.400,00 

ευρώ, από τον ∆ήµο Πειραιά σε συνεργασία µε τον ΟΠΑΝ ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του αρ. 66 του Ν. 4735/2020. 

 

ΘΕΜΑ 32
ο
: Ακύρωση της αριθ. 325/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου 

¨DataVaults¨ στο πλαίσιο του Προγράµµατος Horizon 2020, κατόπιν της τροποποίησης της 

διάρκειας της σύµβασης που θα συναφθεί, σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. 78/08-04-2021 

έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής.  

 

ΘΕΜΑ 33
ο
: Έγκριση σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου για την υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 

έργου ¨DataVaults¨ στο πλαίσιο του Προγράµµατος Horizon 2020, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του αρ. 30 του Ν. 4314/2014. 

 

ΘΕΜΑ 34
ο
: Έγκριση ή µη για την πραγµατοποίηση της δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης 

για τη «Γιορτή της Ανακύκλωσης 2021», την 5
η
 και 6

η
 Ιουνίου 2021, µε σκοπό την 

ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά µε την ανακύκλωση στο ∆ήµο και 

εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

                                    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        

                                 ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                     

          

  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 Οικονοµικών Υπηρεσιών 

10. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

11. ∆/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης 

12. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης 

13. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου 

14. ∆/νση Πληροφορικής 

15. ∆/νση ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

16. ∆/νση ∆ιοίκησης 

17. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

18. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

19. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

20. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

21. ∆/νση Πολιτισµού 

22. ∆Η.ΡΑ.Π. 

23. Ο.Π.Α.Ν. 

 


