
 

                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                      Πειραιάς,  5  Μαίου  2022          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855              Αρ. Πρωτ. 18140 / 409 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:      Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, 
Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία, 

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουµαζάτου 

Γερασιµούλα. 

       18
η
 συνεδρίαση  

      µε τηλεδιάσκεψη            

                                                               Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βίτσας 
Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Ζαρακέλη 

Ανδριάνα, Κατσαφάδος  Ιωάννης,  Μανωλάκος Λεωνίδας, 
Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μελά Σταυρούλα, Μόφορης Γρηγόριος. 

 

  Καλείστε στη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την ∆ευτέρα 

9 Μαίου 2022 και ώρα 11:30, 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
: 3

η
  Μερική Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022. 

  

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση Κανονισµού  Λειτουργίας  Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση Πρακτικού Νο 3 που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την  προµήθεια « Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά, ετών 2021-2022-2023 » προϋπολογισµού 

145.781,98 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

 ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση ή µη τροποποίησης της σύµβασης, προµήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του 

∆ήµου Πειραιά  & των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2018,2019,2020,2021,2022 (σε σχέση 

µε την παράταση του συµβατικού χρόνου έως τις 14-8-2022 ή µέχρι την ολοκλήρωση των 

διδικασιών του εν ελελίξει διαγωνισµού) . 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: ∆ιαγραφή η µη βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους ποσού 21.939,54 € από τους 

Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ . 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό  1957/2022 ποσού 

35.000,00 που εκδόθηκε µε την µε αρ. 292/2022 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος 
του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022 στο όνοµα της 
υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών. 
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ΘΕΜΑ 7
ο
: ∆ιαγραφή η µη οφειλής ποσού 164,84 € πού αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης 

κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών για τον οφειλέτη µε κωδικό 22378 , σύµφωνα  µε το άρθρο 

174 του Ν.3463/2006 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Έγκριση ή µη κατάθεσης αγωγής περί αναζήτησης του παρανόµως παρακρατηθέντος 

ποσού των 21.956,80 ευρώ ,µετά των αναλογούντων σε αυτό τόκων ,κατά των κατασχόντων 

1) Σ. Μ. και 2) Χ. Ο. και επιπροσθέτως της λήψης ή µη απόφασης περί αναζήτησης ποινικών 

ευθυνών εκ µέρους τους 
 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων – ∆απανών έτους 

2022 για το 1
ο
 τρίµηνο. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση απολογισµού- ισολογισµού και έκθεσης πεπραγµένων της Κοινωφελούς 

∆ηµοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.∆.Ε.Π.) του ∆ήµου Πειραιά, οικονοµικού έτους 2021. 

  

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έγκριση ή µη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3

ου
 ΑΠΕ) & του 2

ου
 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ 

ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)». 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή µη παράτασης του συµβατικού χρόνου, έως τις 31/12/2022,  που αφορά την 

«Αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας των Αιρετών του ∆ήµου Πειραιά»,  εξαιτίας της 
ολοκλήρωσης της µετάβασης στο Σύζευξις ΙΙ.  

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση ή µη υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταµείο για την χρηµατοδότηση της 

υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιµότητας (Σ.Α.Π.) στο ∆ήµο Πειραιά», στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές ∆ράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Ακύρωση της 238/2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την 

προµήθεια αναµνηστικών δώρων µε το Λιοντάρι του Πειραιά, για την κάλυψη φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το ∆ήµο Πειραιά καθώς 
επίσης και για τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και  εξωτερικό για το έτος 
2022, διότι εκ παραδροµής δεν αναρτήθηκε το πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση ή µη της προµήθειας αναµνηστικών δώρων µε το Λιοντάρι του Πειραιά, για 

την κάλυψη φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το 

∆ήµο Πειραιά καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου στο εσωτερικό και  
εξωτερικό για το έτος 2022 και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 7.437,52 €, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 221/29-

4-2022 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (∆ράση µε πυροτεχνήµατα κατά την 

Ανάσταση του 2022). 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 6.836,91 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα του υπαλλήλου µας 
ΜΗΤΣΟΡΑΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, για πληρωµή παροχών στην ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου για το µε αρ. 1616/07-04-2022 ένταλµα 

προπληρωµής ποσού, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις µε αρ. 247/05-04-2022 και 248/05-04-

2022 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 (ποσού 596,00€ για 

τον ∆ήµαρχο Πειραιά) και 00.6423 (ποσού 426,00€) του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Ειρήνης Ιωάννου 

και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το προαναφερθέν ένταλµα προπληρωµής αφορά στην 

πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη 
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και του αστυνοµικού του κ. Αλέξανδρου Ρουσσόπουλου  στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης από 12 

έως 13 Απριλίου 2022 προκειµένου να συµµετάσχει ο ∆ήµαρχος ως οµιλητής στο ∆ιεθνές 
Συνέδριο Πόλεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Οι Πόλεις του Μέλλοντος : Σύγχρονες, 
Ασφαλείς και Βιώσιµες – Η ώρα της υλοποίησης. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου για το µε αρ. 1605/07-04-2022 ένταλµα 

προπληρωµής ποσού 2.380,00, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις µε αρ. 230/31-03-2022 και 
231/31-03-2022 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 ποσού 

2.380,00€ του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα της µόνιµης 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Ουρανία Μιχαλόλια και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το 

προαναφερθέν ένταλµα προπληρωµής αφορά στην πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση 

αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά κου Ιωάννη Μώραλη και της Αντιδηµάρχου 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κας Αθηνάς Γλύκα -Χαρβαλάκου στην Αµµόχωστο της 
Κύπρου, από 8 έως 10 Απριλίου 2022, στο πλαίσιο επικείµενης αδελφοποίησης του ∆ήµου 

Πειραιά και του ∆ήµου Αµµοχώστου. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου για το µε αρ. 1958/20-4-2022 ένταλµα 

προπληρωµής ποσού 2.375,86, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 276/15-4-2022 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 στο όνοµα του µόνιµου 

υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Χιονίδη Χρήστου για την δηµιουργία νέων παροχών ηλεκτρικής 
ενέργειας στο ∆Ε∆∆ΗΕ, στις οδούς Αιτωλικού και ∆ηµητρακοπούλου και Αιτωλικού και 
Κουµουνδούρου στον Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση του άρθρου  32 παρ. 2 περίπτωση γ και 32 Α του Ν. 4412/2016 (άρθρο 10, παρ. 

3α της ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α΄), η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 2 του Ν. 

4682/2020, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και έγκριση της µελέτης 
και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την άµεση παροχή της 
υπηρεσίας απολύµανσης των κάδων (απορριµµάτων, βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης) σε 

ηµερήσια συχνότητα στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Πειραιά, προϋπολογισµού 

δαπάνης 198.201,60 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και  β) Συγκρότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης  αξιολόγησης προσφορών. 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την 

εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Φθαρµένων Επιφανειών Επιχρισµάτων – Επίχρωσης 
Ορόφων και Τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά κτίρια Σ.Ε. 3/2021», προϋπολογισµού 

201.612,57 € πλέον  Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
µε το Ν. 4782/2021. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού 

δηµόσιου διαγωνισµού, για την εκτέλεση της σύµβασης: «Προµήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου», 

προϋπολογισµού δαπάνης 50.600 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισµού για 

τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Υπηρεσίες εξειδικευµένου 

χρηµατοδοτικού συµβούλου στο πλαίσιο εθνικών προγραµµάτων και επιχειρησιακών 

προγραµµάτων ΕΣΠΑ», προϋπολογισµού 130.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.      
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ΘΕΜΑ 25
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, που αφορά στη µίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη 

µεταστέγαση του συνεργείου Πράσινου της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πράσινου. 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, που αφορά στη µίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη 

µεταστέγαση του συνεργείου Πράσινου της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πράσινου. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού, που αφορά στη µίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη 

µεταστέγαση του συνεργείου Πράσινου της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πράσινου. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προφορών για τη 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του ∆ήµου Πειραιά ΜΝ. 

1/2020», προϋπολογισµού δαπάνης 403.225,80 € πλέον ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΘΕΜΑ 29
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ του ∆ήµου Πειραιά ΜΝ. 

1/2020», προϋπολογισµού δαπάνης 403.225,80 € πλέον ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΘΕΜΑ 30
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προφορών για τη 

διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Α.  3/2021», προϋπολογισµού δαπάνης 322.580,64 € πλέον ΦΠΑ 

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

ΘΕΜΑ 31
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Α.  3/2021», προϋπολογισµού δαπάνης 322.580,64 € πλέον ΦΠΑ 

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

ΘΕΜΑ 32
ο
: Συζήτηση σχετικά µε τον ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, για την εκτέλεση 

της προµήθειας: «Χαρτί πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά, ετών 2021-2023», προϋπολογισµού δαπάνης 
91.800 € πλέον ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη του µε αρ. 554/3-5-2022 εγγράφου της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά και του από 5-5-2022 Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 
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ΘΕΜΑ 33
ο
: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού έξι χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και  εξήντα εφτά 

λεπτών (6.059,67 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για την πληρωµή εξόδων µετάβασης 
τετραµελούς αντιπροσωπείας από τις 20/03/2022 έως τις 27/03/2022 για τη συµµετοχή του ∆. 

Πειραιά στη συνάντηση που διοργανώνει το διακρατικό δίκτυο µεταφοράς «2nd Wave 

BLUACT» στη Βουλώνη και στο Παρίσι της Γαλλίας. 
 

                                                                                 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

        

                                                                                          ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                                                       ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ      

                 

 Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές και οι υπάλληλοι που εισηγούνται Θέµατα που συµπεριλαµβάνονται 
στην Ηµερήσια ∆ιάταξη να είναι συνδεδεµένοι την ώρα της συνεδρίασης, µέσω του ηλεκτρονικού 

συνδέσµου (link) που έχει αποσταλεί, προκειµένου όπου απαιτηθεί να παρέχουν διευκρινήσεις, προς 
αποφυγή καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων. 

 

  Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.piraeus.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  

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση Πληροφορικής 
10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

11. ∆/νση ∆ιοίκησης 
12. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

13. ΚΟ.∆.Ε.Π. 

14. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 
15. ∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 

16. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
17. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου 

18. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

19. ∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης 
20. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


