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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
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ΠΡΟΣ:

33η Συνεδρίαση
με Τηλεδιάσκεψη

Πειραιάς, 19 Αυγούστου 2022
Αρ. Πρωτ. 36491 / 765

Τακτικά μέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές Δημήτριος,
Ζηλάκου Χαραλαμπία, Καρύδης Δημήτριος, Καψοκόλης
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία,
Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουμαζάτου
Γερασιμούλα.
Αναπληρωματικά μέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βίτσας
Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Ζαρακέλη
Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης, Μανωλάκος Λεωνίδας,
Μανωλάκου Διαμάντω, Μελά Σταυρούλα, Μόφορης Γρηγόριος.

Καλείστε στη συνεδρίαση του Σώματος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 23
Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00, σύμφωνα με τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/10 & 184 σε
συνδυασμό με το αρ. 78 του Ν. 4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη γενόμενης δαπάνης ποσού 600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε
εκτέλεση της με αρ. 475/15-06-2022 απόφασης της Ο.Ε (παράθεση γεύματος).
ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή ή μη οφειλής ποσού 186,87 € που αφορά τέλος χρήσεως κοινοχρήστου χώρου
έτους 2020 που έχει βεβαιωθεί στο ‘όνομα του με κωδ. συναλλασσόμενου 916288, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 174 του νόμου 3463/2006 παρ. 1περ. δ και του άρθρου 40 του
νόμου 4735/2020 παρ. 1 εδαφ. ιε,ι.
ΘΕΜΑ 3ο: Διαγραφή ή μη ποσού 971,78 € που αφορά σε πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής, μετά
την εξόφλησή του από έναν από τους συνιδιοκτήτες του, σύμφωνα με τα άρθρα 481-488 του
Αστικού Κώδικα, του αρθρ. 174 του Ν. 3463/2006 και του αρθρ. 3 του Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α 1527/2022 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 4ο Μονομελές).
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευές προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλα τα Σχολεία του Δήμου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Γενικές
επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2017».
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Επισκευή
και συντήρηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πειραιά
στα Βοτσαλάκια» κατά ένα μήνα μέχρι 17-10-2022.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη του με αρ. 56/16-5-2022 πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης
Εκποιούμενων Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, περί ορισμού της τιμής
εκκίνησης της δημοπρασίας, για την εκποίηση 2tn scrap και (20) κλιματιστικών.
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ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη του με αρ. 55/16-5-2022 πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης
Εκποιούμενων Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, περί ορισμού της τιμής
εκκίνησης της δημοπρασίας, για την εκποίηση διακοσίων (200) πράσινων πλαστικών
καπακίων, των κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lit.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη του με αρ. 54/16-5-2022 πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης
Εκποιούμενων Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, περί ορισμού της τιμής
εκκίνησης της δημοπρασίας, για την εκποίηση εκατό (100) πλαστικών κάδων απορριμμάτων
χωρητικότητας 1.100 lit
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη του με αρ. 53/16-5-2022 πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης
Εκποιούμενων Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, περί ορισμού της τιμής
εκκίνησης της δημοπρασίας, για την εκποίηση τριακοσίων (300) κατεστραμμένων
μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρίς καπάκια χωρητικότητας 1.100 lit.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας
Πειραιά «ΔΗΡΑΠ», οικονομικού έτους 2022.
ΘΕΜΑ 13ο: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρ. 32 § 5 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.
4 της ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ 4203/Β΄/25-9-2018 Απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών) για την υπηρεσία με τίτλο: <<Τεχνικός Σύμβουλός- Βασικός
Μελετητής για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου: «Προσαρμογή του
υπάρχοντος Βρεφονηπιακού Σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ.
99/2017–Στατική Ενίσχυση»>> προϋπολογισμού δαπάνης 15.244,16 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α, ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την
ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση – συντήρηση – βελτίωση και εκσυγχρονισμός αθλητικών
εγκαταστάσεων Α.Α 3/2021», προϋπολογισμού 322.580,64 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο II της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή μη του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση &
επισκευή δημοτικών κτιρίων και βρεφονηπιακών σταθμών Α.Α. 1/2021», προϋπολογισμού
241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ΘΕΜΑ 16ο: Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 4225/2022, ποσού
35.000,00 € που εκδόθηκε με την με αρ. 641/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος
του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 στο όνομα του
υπαλλήλου μας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών.
ΘΕΜΑ 17ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.320,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.26 του
προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2022 στο όνομα του μονίμου
υπαλλήλου, κ. Κωνσταντίνου Πουρσαλίδη, για τη μετάβαση του κ. Μιχαήλ Μπούρμπου ως
αντιπροσώπου του Δήμου Πειραιά στην 8η συνάντηση του έργου “Datavaults” στο Πράτο της
Ιταλίας από 13 έως 15 Σεπτεμβρίου.
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ΘΕΜΑ 18ο: Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση του αρ. 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, για την
ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάθεση σύμβασης υποστήριξης - ανάπτυξης
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά έτους
2022-2023», προϋπολογισμού 56.022,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή μη της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του «ΟΠΑΝ», οικονομικού
έτους 2022.
ΘΕΜΑ 20ο: Αποδοχή ή μη των όρων και προϋποθέσεων που αφορά στην έγκριση επενδυτικού δανείου
από το Τ.Π. και Δανείων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του,
βάσει της υπ’ αριθμόν πρωτ.(0)78697_22/05-08-2022 επιστολής του ΤΠΔ για έργο ενταγμένο
στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα «Παιδεία , Πολλιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο «Ανέγερση νέου κτιρίου προς εξυπηρέτηση του
υπάρχοντος Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή μη των Πρακτικών Νο Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την
ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σιδηρουργικών- Συναφών
Υλικών και Εργαλείων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά για τα έτη 20222023» προϋπολογισμού 167.155,25 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 22ο: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών
έτους 2022 για το 2ο τρίμηνο.
ΘΕΜΑ 23ο: Απόδοση λογαριασμού για το με αρ. ΧΕ 4140/2022 ένταλμα προπληρωμής ποσού 20,00
€ που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 589/2022 απόφαση της Ο.Ε., σε βάρος του Κ.Α.
35.6162.11 στο όνομα της μόνιμου υπαλλήλου μας ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ για την πληρωμή
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικών τελών (e-Άδειες) για την έγκριση
Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, που αφορούν υλοτόμηση ενός δέντρου που φύεται σε
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή μη του από 28-7-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά
στην απόρριψη ως απαράδεκτης της προσφοράς οικονομικού φορέα που δεν προσκόμισε
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, στον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Φυτικού Υλικού» προϋπολογισμού
212.527,30 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ΘΕΜΑ 25ο: Διαγραφή ή μη ποσού 4.909,95 € που αφορά επιβολή προστίμου αυθαίρετης
κατασκευής, μετά την ρύθμιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/17.
ΘΕΜΑ 26ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού
διαγωνισμού, που αφορά στη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄Δημ.
Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών : Κουμουνδούρου – Αγ.
Δημητρίου – Λ. Σαλαμίνος – Τζαβέλλα – Λακωνίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την
στέγαση του Ε4 ΚΑΠΗ.
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ή μη πραγματοποίησης της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο: «Διοργάνωση
δράσεων εκπαιδευτικής ρομποτικής στα πλαίσια του έργου BlueAct (provisional) TN
Second Wave» και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 16671/20-4-2022 (22SYMV010550410
2022-05-13) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας «Π.
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.»,
που
αφορά
στην
«Προμήθεια
φωτοαντιγραφικού χαρτιού» με αναπροσαρμογή – αύξηση της συμβατικής τιμής σε ποσοστό
50%, με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 52.086,20 €, ώστε ο συνολικός
προϋπολογισμός της τροποποιημένης σύμβασης να διαμορφωθεί στο ποσό των 157.734,20 €.
ΘΕΜΑ 29ο: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» προϋπολογισμού
266.551,02 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνή ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια
Ηλεκτρολογικού Υλικού» προϋπολογισμού 266.551,02 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ή μη του 2ου Συγκριτικού πίνακα της «Μίσθωσης Μηχ/κού Εξοπλισμού για
κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων» συμβατικής δαπάνης 19.129,60 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 32ο: Συζήτηση σχετικά με τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την εκτέλεση
του έργου: «Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Υπαπαντής
και Παπαστράτου στο Π.Δ. 99/2017- Στατική ενίσχυση και επέκτασή του με την προσθήκη
ορόφων» προϋπολογισμού 1.685.483,87 € πλέον ΦΠΑ, ύστερα από την λήψη του με αρ.
27377/27-6-2022 εγγράφου του οικονομικού φορέα «Χ. Μπαρλαμάς Α.Τ.Ε.» και της με αρ.
30989/914/2022 Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη
του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την εκτέλεση της
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά για τα έτη
2022, 2023, 2024» προϋπολογισμού 946.475,20 € πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης, ποσού 5.580,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε
εκτέλεση της με αρ. 560/2022 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στη δημιουργία προωθητικών
διαφημιστικών μηνυμάτων, στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής του Δήμου Πειραιά
ως τουριστικό προορισμό.
ΘΕΜΑ 35ο: Ακύρωση της υπ' αριθμόν 515/2022 απόφασης της Ο.Ε. και ματαίωση του δημόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Στρατηγική και Σχέδια Δράσης του Δήμου Πειραιά για
κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις» προϋπολογισμού 74.400,00€, σε βάρος του Κ.Α.
30.6117.35 των ετών 2022 και 2023.
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ΘΕΜΑ 36ο: α) Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 609/20-7-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
λόγω μη ορθής ανάλυσης των δαπανών στο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του
ταξιδιωτικού πρακτορείου &
β) Απόδοση λογαριασμού για το με αρ. 2891/6-6-2022 ένταλμα προπληρωμής ποσού
4.020,00, που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αρ. 414/1-6-2022 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού
έτους 2022, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Δημητρίου Συριανού και
έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το προαναφερθέν ένταλμα προπληρωμής αφορά στην πληρωμή
εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς της Αντιδημάρχου κας Ανδριάνας Ζαρακέλη και της
Αντιδημάρχου κας Κυριακής Μπουρδάκου στο Τάμπερε της Φινλανδίας για τη συμμετοχή
τους στο Συνέδριο της Εβδομάδας Έξυπνης Πόλης του Tampere Smart City Week (TSCW),
στο πλαίσιο του έργου «BE Secure Feel Secure (UIA)», από 11 έως 16 Ιουνίου 2022
ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά
ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (5.597,98 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
με αρ. 449/2022 Απόφασης της Ο.Ε., για την πληρωμή εξόδων μετάβασης διμελούς
αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για τη συμμετοχή του Δήμου στο URBACT City
Festival από 14/06/2022 έως 16/06/2022 στo Παρίσι και τη πληρωμής εξόδων μετάβασης
τριμελούς αντιπροσωπείας από τις 21/06/2022 έως τις 26/06/2022 για τη συμμετοχή του Δ.
Πειραιά στη συνάντηση που διοργανώνει το διακρατικό δίκτυο μεταφοράς «2nd Wave
BLUACT» στο Κόπερ της Σλοβενίας.
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ή μη γενομένης δαπάνης ποσού πενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα
τεσσάρων ευρώ (50.654,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της με αρ. 38/2022
απόφασης Δ.Σ, που αφορά στη διοργάνωση των εκδηλώσεων των Ημερών Θάλασσας 2022
του Δήμου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ή μη της ήδη ασκηθείσας προσφυγής - αίτησης ανακλήσεως του Δήμου
Πειραιά κατά της 13/2022 Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
κατατέθηκε ενώπιον του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφορά στη
νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο
«Βιολογικός Καθαρισμός και Απολύμανση των Οχημάτων του Δήμου Πειραιά».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι υπάλληλοι που εισηγούνται Θέματα που συμπεριλαμβάνονται
στην Ημερήσια Διάταξη 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 Δήμος, Διοίκηση, Οικονομική Επιτροπή,
Συνεδριάσεις).
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Κοινοποιείται (από το Τμήμα ΟΕ με e-mail)
1. Πρόεδρο, Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
4. Αντιπρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
6. Νομική Υπηρεσία
7. Γραφεία Συνδυασμών
8. Γραφεία Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
9. Δ/νση Πληροφορικής
10. Δ/νση Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
11. Δ/νση Προσόδων & Εμπορίου
12. Δ/νση Οικονομικών
13. Δ/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
14. Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
15. Δ/νση Διοίκησης
16. Δ/νση Προγραμματισμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης
17. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου
18. Δ/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού
19. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης

