
         

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,   23  Αυγούστου 2019 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855  Αριθ. πρωτ.:  52418/786 

         e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης 

Αλέξανδρος, Βεντούρης Ανδρέας, Βοιδονικόλας Γεώργιος, 

Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, 

Καρβουνάς Νικόλαος, Κάρλες Αναστάσιος, Μαστρονικόλας 

Ιωάννης, Μελά Σταυρούλα. 

 

 29
η
 συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αστεριάδη Καλλιόπη, Γκερλές 

∆ηµήτριος, Μαντούβαλος Νικόλαος, Ρέππας Παναγιώτης, 

Σιγαλάκος Κυριάκος. 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει 

την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του Καρτάλη Σωτηρίου του 

Κωνσταντίνου, για ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του, µάρκας ΤΟΥΟΤΑ, µε αρ. 

κυκλ. ΥΚΥ 7200, στην οδό Μεταµορφώσεως 21, στη ∆΄ ∆ηµ. Κοινότητα, από κλαδί 
δένδρου που κατέπεσε επί της οροφής του σταθµευµένου οχήµατος κατά τη διάρκεια 

διενέργειας κλαδεύσεων.  
 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του Καλαϊτζιάν Παναγιώτη 

του Νουµπάρ (διαχειριστή της εταιρείας µε την επωνυµία City Coffee Single Member 

P.C.), για ζηµία που υπέστη κινητή οµπρέλα που ήταν µέρος υπαιθρίου εξοπλισµού του 

καταστήµατος. 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της ΟΣΥ Α.Ε., για ζηµία που 

υπέστη ηλεκτροκίνητο λεωφορείο µε αρ. κυκλ. 6093, στη συµβολή των οδών Τζαβέλλα 

και Οµηρίδου Σκυλίτση, στη Γ΄ ∆ηµ. Κοινότητα, κατά την εκτέλεση καλλιεργητικών 
εργασιών πρασίνου από συνεργείο της υπηρεσίας µας. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και των ιδιοκτητών του επί της 

οδού Φιλελλήνων αρ. 29 στη Β΄ ∆ηµ. Κοινότητα καταστήµατος, Μπεκιάρη Μαρίας & 

Μπεκιάρη Νικήτα (οι οποίοι εξουσιοδοτούν τη θυγατέρα τους Μπεκιάρη Γεωργία), για 

ζηµία που υπέστη η βιτρίνα του καταστήµατος (θραύση κρυστάλλου), από κλαδί 
δένδρου που κατέπεσε επί της πρόσοψης αυτού κατά τη διάρκεια διενέργειας 
κλαδεύσεων. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου ΓΕΝΝΑΤΟΥ 

ΘΕΟΦΑΝΗ για ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 

118044 από πτώση κλαδιού ∆ένδρου. 
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ΘΕΜΑ 6: Αποδοχή ή µη της δωρεάς µεταχειρισµένων συσκευών εκ µέρους της 
εταιρείας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, µέσω του προγράµµατος «∆εύτερη ευκαιρία», για τα 

σχολεία του ∆ήµου Πειραιά, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 & του 

Ν.3852/10 (άρθρο 72, παρ.1, περ. η΄«περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής»). 

 

ΘΕΜΑ 7: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 2900/2019 ποσού 

30.000 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη µε αρ. 235/2019 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, 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 8: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. ΧΕ 2586/2019 ποσού 

5.000 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη µε αρ. 215/2019 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2019, στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΧΑΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την πληρωµή 

λοιπών τελών κυκλοφορίας ΚΤΕΟ  κλπ. (Τέλη Χρήσης Μηχανηµάτων Έργου) του 

∆ήµου. 

 

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 
προµήθειας: «Προµήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 

Πειραιά έτους 2019-2020», προϋπολογισµού δαπάνης 34.061,85 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα 

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

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ανάθεση εργασίας σε 
Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή φυσικό 

πρόσωπο, για την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου και την εκπλήρωση των 
προσδιοριζόµενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου, για Ιατρούς 
Εργασίας, προϋπολογισµού δαπάνης 44.720,00 € πλέον Φ.Π.Α., µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 11: Συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού – 

αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του έργου: «∆ιαγραµµίσεις στο ∆.Π.» 

προϋπολογισµού δαπάνης 40.322,58 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 221  του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 12: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «∆ιαγραµµίσεις στο 

∆.Π.» προϋπολογισµού δαπάνης 40.322,58 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΘΕΜΑ 13: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, 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. 
 

ΘΕΜΑ 14: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του 
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έργου: «Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών – Αποχ/κών Εγκαταστάσεων και 
∆ικτύων όλων των ∆ηµοτικών Κτιρίων,  έτους 2019 Σ.Ε. 2/2019», προϋπολογισµού 

161.289,86  € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 15: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του 

έργου: «Αναβάθµιση – Συντήρηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων Πυρασφάλειας 
Σχολικών Κτιρίων ∆ήµου Πειραιά 2.2019», προϋπολογισµού 403.219,64 € πλέον 
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 16: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του 

έργου: «Αποκατάσταση Φθαρµένων Επιφανειών Επιχρισµάτων – Επίχρωσης Οροφών 
και Τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρια», προϋπολογισµού 322.580,38 € πλέον 
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού – αξιολόγησης 

προσφορών, για τη διενέργεια  διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, 

για την: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου Υποστήριξης του ∆ήµου στην 
Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού 

Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο 

∆ήµο Πειραιά,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιµής για την: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συµβούλου 

Υποστήριξης του ∆ήµου στην Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του 

Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων - εφαρµογές Smart Cities, µε 
εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 300.000,00€  

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

 

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

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής για την: «Προµήθεια αστικού εξοπλισµού 

οργάνων, δαπέδων κλπ παιδικών χαρών», προϋπολογισµού δαπάνης 48.180,00€  πλέον 
ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

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

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής για την: «Προµήθεια λογισµικών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00€  

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

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη ή µη προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού, για την προµήθεια: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την 
κίνηση µεταφορικών µέσων και θέρµανσης του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών 
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Προσώπων για τα έτη 2019 – 2020 - 2021», προϋπολογισµού δαπάνης 3.230.588,60 

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

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού, για την προµήθεια: «Προµήθεια υδραυλικών και συναφών υλικών & 

εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  Πειραιά», προϋπολογισµού 

δαπάνης 85.662,63 € πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά τον 

ανοικτό δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό, για την προµήθεια: «Προµήθεια 

σιδηρουργικών και συναφών υλικών & εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

∆ήµου  Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 69.841,50 € πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους του 

κύκλου ζωής, για την προµήθεια «Προµήθεια οχηµάτων και την τριετή επισκευή και 
συντήρηση αυτών», προϋπολογισµού δαπάνης 1.370.100 € πλέον  ΦΠΑ,  σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του διεθνή ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την παροχή υπηρεσίας: 
«Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού 

Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρµογές Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας στο 

∆ήµο Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 17.203.604,73 € πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά έτους 
2019», προϋπολογισµού δαπάνης 40.320,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 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 κάδων απορριµµάτων ανατρεπόµενων, κυλιόµενων 
πλαστικών 1100 λίτρων και 240 λίτρων και επικαθήµενων κάδων απορριµµάτων», 

προϋπολογισµού δαπάνης 311.600 € πλέον ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού 

Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής για την: «Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος 
Α265 και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25Kg για τις φορές 
οδοστρωµάτων του ∆ήµου Πειραιά ετών 2019 – 2020», προϋπολογισµού δαπάνης 
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39.992,23 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

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 Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

10. ∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης 

11. ∆/νση ∆ιοίκησης 

12. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης 

13. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης 

14. ∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 

15. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε. 

16. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

17. ∆/νση Πληροφορικής 

 

 


