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

Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ. 7754 / 175

Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη
Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας
Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή.

8η 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 ∆ευτέρα
22/02/2021 και ώρα 11:00, 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 1ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης στάθµευσης, συνολικού ποσού
3.013,54 ευρώ λόγω λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες
των οχηµάτων τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες
ή µισθωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 40
του Ν. 4735/2020.
ΘΕΜΑ 2ο: Οριστική ή µη διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 509,35 ευρώ από τους χρηµατικούς
καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης
βεβαίωσης µάρκας, αριθµού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιαγραφή ή µη της µε αρ. 121600194977/02-03-2009 παράβασης της ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ µε αριθµό καταχώρησης 21256/14-11-2014 ποσού 80,00 ευρώ, λόγω λάθους στην
καταχώρηση και επαναβεβαίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06
και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιαγραφή ή µη της µε αρ. 121600238418/25-02-2010 παράβασης της ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ µε αριθµό καταχώρησης 3937/24-02-2011 ποσού 80,00 ευρώ, λόγω λάθους στην
καταχώρηση και επαναβεβαίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.
3463/06 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 169,50 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ΄ αριθµ. 60/15-01-2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (3 στεφάνια άνθινα µε
κατασκευή και κορδέλα).
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 148,80 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε
εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 919/18-12-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (4
στεφάνια δάφνινα µε κατασκευή).
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδροµών) ποσού 150,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2021, στο όνοµα της
υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοίκησης- Τµήµα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ΤΣΕΜΠΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, από 01-01-2021 έως και 31-12-2021 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή µη της πραγµατοποίησης της προµήθειας αναµνηστικών δώρων, 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 2021 και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή µη αιτήσεως αναιρέσεως κατά των µε αρ. Α 900/2020 & Α 902/2020
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Θ΄ Μονοµελές).
ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. Α 5962/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης Προσφορών του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή 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 Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 12ο : ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 215,24 ευρώ (κωδικός οφειλέτη 117198) που αντιστοιχεί
σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας ύστερα από την Α 5691/2020 απόφαση
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή ή µη της Α΄ κατανοµής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
ποσού 1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αριθµό 6959/29-01-2021 του ΥΠΕΣ
(Α∆Α:ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ).
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορούν
στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την
υπηρεσία: «∆ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ∆ήµο
Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 3.225.806,45 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής, για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης
παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ∆ήµου
Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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ΘΕΜΑ 16ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν.
4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προµήθεια
µε τίτλο «Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Ε΄ φάση για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»,
προϋπολογισµού δαπάνης 22.567,24 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη
του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 17ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προµήθεια µε τίτλο
«Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης ΣΤ΄ Φάση για τις ανάγκες των σχολικών
µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά καθώς
και υπηρεσιών του ∆ήµου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19»
προϋπολογισµού δαπάνης 168.786,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 18ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υπηρεσία µε τίτλο
«Απολυµάνσεις- µικροβιοκτονίες εξωτερικών χώρων εµβέλειας του ∆ήµου Πειραιά στα
πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης 45.000,00 €
πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 19ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την υπηρεσία µε τίτλο
«Απολυµάνσεις Σχολικών µονάδων (Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) και
∆ηµοτικών κτιρίων εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της
Covid-19 (Γ΄ Κύκλος)», προϋπολογισµού δαπάνης 83.761,12 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της παράτασης των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου εκατόν εβδοµήντα (170) ατόµων οι οποίες έχουν συναφθεί έως και τις 05-07-2021 για
την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της σοβαρής απειλής της
δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19, από τις 06-07-2021 έως και
την 01-10-20201, ηµεροµηνία συµπλήρωσης του συνολικού διαστήµατος των οκτώ µηνών,
από την έναρξή τους.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας: «Προµήθεια σάκων
απορριµµάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού
δαπάνης 136.600,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην αποσφράγιση
και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του ανοικτού ηλεκτρονικού

δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια φυτικού
υλικού» προϋπολογισµού δαπάνης 129.838,80 € πλέον Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια 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 24ο : Συζήτηση σχετικά µε τη µε αρ. πρωτ. 6805/11-2-2021 ένσταση του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΕΧΑΓΙΑ∆ΑΚΗ, κατά της µε αρ. 854/1-12-2020 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού, ως προς την ΟΜΑ∆Α Β, 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.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την προµήθεια:
«Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2021-2022», συνολικού
προϋπολογισµού δαπάνης 160.908,00 € πλέον ΦΠΑ (139.920,00 € πλέον ΦΠΑ+ δικαίωµα
προαίρεσης 20.988,00 πλέον ΦΠΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
ΘΕΜΑ 26ο: Ακύρωση της µε αριθµ. 114/2021 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά στην πραγµατοποίηση
της προµήθειας «Προµήθεια και Εγκατάσταση προστατευτικών πλέξιγκλας στο πλαίσιο
υγειονοµικών αναγκών των εργαζόµενων του ∆ήµου Πειραιά κατά του covid-19» (σύµφωνα
µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και στην
εξειδίκευση της πίστωσης λόγω λάθους του πρωτογενούς αιτήµατος.
ΘΕΜΑ 27ο: Άσκηση ή µη προσφυγής αναθεώρησης (αρ. 329 του Ν. 4700/2020) κατά της Α 91/2020
Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τµήµα 7ο).
ΘΕΜΑ 28ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.13 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα του υπαλλήλου µας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΪ∆ΟΝΙΚΟΛΑ, για την χορήγηση κτηµατολογικών αποσπασµάτωνδιαγραµµάτων για τα δηµοτικά ακίνητα από το Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιά.
ΘΕΜΑ 29ο: α) Έγκριση της συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στην Πρόσκληση του «Πράσινου
Ταµείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας µε Α.Π. 5784/01-09-2020 και τίτλο
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 (Β΄ Πρόσκληση- Σεπτέµβριος 2020)
στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», β) Κάλυψη από
ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού και γ) Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Πειραιά για την
υποβολή του αιτήµατος και υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων για
το σκοπό αυτό.
ΘΕΜΑ 30ο: α) Έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Πειραιά στην πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράµµατος 'Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη' σχετικά µε την πρόσκληση µε αρ. πρωτ. 5294/22-06-2020 και µε
τίτλο «Παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του κτιριακού αποθέµατος,
αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σηµαντική θέση σε
σχέση µε πλέγµα διαδροµών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα»,
β) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, γ) Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Πειραιά για
υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και
δ) Ορισµός ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.

5
ΘΕΜΑ 31ο: Αποδοχή ή µη της Α΄ κατανοµής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων ποσού 332.640,00 € βάσει της απόφασης µε αριθµό 11204/12-2-2021
του ΥΠΕΣ (Α∆Α :ΨΖ0Α46ΜΤΛ6-ΓΘΠ).

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)
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Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Νοµική Υπηρεσία
Γραφεία Συνδυασµών
Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
Γραφείο ∆ηµάρχου
∆/νση Πληροφορικής
∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
∆/νση ∆ιοίκησης
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου
∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου

