
                            

            ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           Πειραιάς, 18 Ιουνίου  2021 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                   Αρ. Πρωτ.  24717/607 

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. 

 

26
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  Πέµπτη 

24/06/2021 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
: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της µε αρ. Α 285/2021 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Η΄ Μονοµελές). 
 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της µε αρ. Α 287/2021 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Η΄ Μονοµελές). 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της µε αρ. Α 286/2021 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Η΄ Μονοµελές). 
 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της µε αρ. Α 1119/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Θ΄ Μονοµελές). 
  

ΘΕΜΑ 5
ο
: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της µε αρ. Α 1121/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Θ΄ Μονοµελές). 
 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της µε αρ. Α 1545/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Θ΄ Μονοµελές). 
 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της µε αρ. Α 1122/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Θ΄ Μονοµελές). 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Συζήτηση επί του αιτήµατος της εταιρείας «∆.ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ», 

όπως αυτό διατυπώνεται στην από 22-4-2021 εξώδικη αίτηση- δήλωση της, περί ανάκλησης 
της 108/2021 απόφασης της Ο.Ε.  
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ΘΕΜΑ 9
ο
: Αποδέσµευση ή µη της αξίας των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής της 

σύµβασης για την υλοποίηση του έργου: «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας (ΚΣΕ) 

του ∆ήµου Πειραιά». 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Έγκριση ή µη τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος της Πράξης «Πολιτιστικές Ηµέρες 

και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 ∆ήµου Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015 του Ε.Π. 

«Αττική 2014-2020», κατά τρεις (3) µήνες (από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2021) για την 

απρόσκοπτη ολοκλήρωση της Πράξης. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 80,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.11 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου µας 
ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΗ, για την πληρωµή στο Τεχν. Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 

ανταποδοτικών τελών (e-άδειες) για την έγκριση Εργασιών ∆όµησης Μικρής Κλίµακας, που 

αφορούν υλοτόµηση τεσσάρων (4) δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του 

∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 12: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό  1558/2021, συνολικού 

ποσού 1.300,00 € σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 και 00.6423 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 288/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο 

όνοµα της υπαλλήλου µας ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Η 

δαπάνη αφορά στην πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά 

κ. Ιωάννη Μώραλη και του αστυνοµικού του κ. Νικηφόρου Πηλάκη στο ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης από 16-4-2021 έως 18-4-2021, προκειµένου να συµµετάσχουν σε συνάντηση 

εργασίας στο ∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης στην αίθουσα συσκέψεων του ∆ηµάρχου. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής, µε αριθµό 2345/2021, ποσού 

1.026,73 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2021, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 353/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου 

µας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ και αφορά στην πληρωµή στον ∆Ε∆∆ΗΕ για παροχή 

ισχύος 25kVA µε αριθµό 612475819-01 στη θέση Κορυτσάς & Λεβαδείας. 

 

ΘΕΜΑ 14: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής, µε αριθµό 2343/2021, ποσού 1.026,73 

€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε την 351/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας 
ΝΙΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ και αφορά στην πληρωµή στον ∆Ε∆∆ΗΕ για παροχή ισχύος 25kVA µε 

αριθµό 12036532-01 στη θέση Αφεντούλη & Καλλιγά. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 2453/2021, ποσού 63,12 € 

σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε την 407/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του υπαλλήλου µας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και αφορά την εγκατάσταση νέας παροχής ύδρευσης στον 

αθλητικό χώρο στη θέση Ακτή Θεµιστοκλέους - Ακτή Μουτσοπούλου - Ηετίωνος. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αρ.  2388/2021,  ποσού 35.000,00 

€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε την 409/2021 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου µας 
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για την πληρωµή Ταχυδροµικών Τελών. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 1.984,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σε 

εκτέλεση της µε αρ. 438/2021 απόφασης της Ο.Ε. (για την προµήθεια επικοινωνιακού υλικού 

για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος BSFS, στα πλαίσια εκδηλώσεων για τις 

Ηµέρες Θάλασσας). 
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ΘΕΜΑ  18
ο
:  Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης που αφορά Παροχή υπηρεσιών προβολής, 

επικοινωνίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων για το έργο EUROPE DIRECT και εξειδίκευση 

της πίστωσης. 
 

ΘΕΜΑ  19
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης που αφορά Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου 

συµβούλου για την οργάνωση - υποστήριξη λειτουργίας Europe Direct Piraeus και εξειδίκευση 

της πίστωσης. 
 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 41 της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων και Κινητών 

Πραγµάτων για την εκποίηση 5.000 τεµ. Φωτιστικών σωµάτων και βραχιόνων συνολικού 

βάρους 20 τόνων. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 39 της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων και 

Κινητών Πραγµάτων για την εκποίηση 400 τεµ. µεταλλικών κάδων απορριµµάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt. 

   

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 38 της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων και Κινητών 

Πραγµάτων για την εκποίηση 450 τεµ. πράσινων πλαστικών κάδων απορριµµάτων 

χωρητικότητας 240  lt. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 40 της Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων και Κινητών 

Πραγµάτων για την εκποίηση 400 τεµ. πλαστικά καπάκια κατεστραµµένα από τους 
µεταλλικούς κάδους   χωρητικότητας 1.100 lt. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντων ποσών 128.664,71 € σε φερόµενους ως υπόχρεους του 

∆ήµου µας, από τους  Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών & 

ΤΑΠ, σύµφωνα µε τους Ν. 4604/2019 άρθρο 103 παρ. 1 και Ν. 4674/2020 άρθρο 21 παρ. 2.3. 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής ποσού 152,00 € που έχει βεβαιωθεί το έτος 2020 στον µε αρ. 

8156026 συναλλασσόµενο για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου µε κάδο απόρριψης 

οικοδοµικών υλικών επί της οδού Κολοκοτρώνη 81. 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση ή µη του αιτήµατος του µε αρ. 16672 συναλλασσοµένου για το διαχωρισµό 

και την διαγραφή της οφειλής ποσού 2.658,98  €, που αντιστοιχεί στην παρόδια ιδιοκτησία 

της επί των οδών Μουτσοπούλου 72 (Καµίνια) και αφορά τη µε αρ. 1/1997 πράξη 

αναλογισµού επί των οδών Μουτσοπούλου- Αραχόβης και Βασιλικών. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Έγκριση ή µη πληρωµής της ετήσιας συνδροµής του ∆ήµου Πειραιά στο Ε∆ΥΥΠΠΥ 

για τα έτη 2020 -2024.  

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για τις προµήθειες  του Έργου µε τίτλο 

Πράξης «∆ηµιουργία ∆ικτύου Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωση τους στο ∆ήµο Πειραιά» από 

το Τοµεακό Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Πρόσκληση  4460/25-05-2020, Α∆Α: ΩΗΤΡ46ΜΤΛΡ-ΞΑΟ του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 
ΘΕΜΑ: 29

ο
 : Έγκριση σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρεις (3) επιστηµονικούς  συνεργάτες για την 

υλοποίηση του έργου “HARMONIA” στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος HORIZON 2020». 

 

ΘΕΜΑ  30:  Έγκριση ή µη του από 15-6-2021 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά 

στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη 

του δηµόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισµού για την φιλοτέχνηση προτοµής του ΝΙΚΟΥ 

ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ, προϋπολογισµού 34.844,00 € µε Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθ. 

26804/2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθ. 22186 απόφαση, της 
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µε αριθ. 37456/1997 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής και του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 31
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  που αφορά τον 

συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την εκτέλεση της µελέτης: 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ», προϋπολογισµού δαπάνης 38.295,90 € 

πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
κατόπιν της γνωµοδότησης της επιτροπής διαγωνισµού επί των αιτούµενων αιτιολογήσεων 

των υψηλών ποσοστών έκπτωσης. 

 

ΘΕΜΑ 32
ο
: 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 

«Προµήθεια υγειονοµικού υλικού Φάση Η για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 

Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών  κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης 

78.084,60 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΘΕΜΑ 33
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 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 την τιµή, για τη προµήθεια Γραφικής Ύλης για την κάλυψη των 

αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου, έτους 2021, προϋπολογισµού 35.352,36 € πλέον ΦΠΑ, 

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

 

ΘΕΜΑ 34
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο 

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

υπηρεσία µε τίτλο «∆απάνη Συντήρησης και Επισκευής Μηχ/των και Οχηµάτων του 

∆ήµου, σε εξειδικευµένα ή µη εξωτερικά συνεργεία (επισκευή της υπερκατασκευής των 

Φορτηγών της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Πειραιά)» 

προϋπολογισµού δαπάνης 59.950,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

ΘΕΜΑ 35
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δηµόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισµού που αφορά άχρηστα υλικά (scrap) και ειδικότερα στην εκποίηση 5.000 

φωτιστικών σωµάτων και βραχιόνων παλαιού τύπου, συνολικού βάρους 20 τόνων, που 

φυλάσσονται, στην αποθήκη του ∆ήµου στο Σχιστό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81. 

 

ΘΕΜΑ 36
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δηµόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) κατεστραµµένων, µεταλλικών 

κάδων απορριµµάτων µε ρόδες, χωρίς καπάκια, χωρητικότητας 1.100 lt, εκτιµώµενου βάρους 
75 kg έκαστος που φυλάσσονται επί της οδού Ρετσίνα 45-47, καθώς και στο οικόπεδο του 

Σχιστού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81. 

 

ΘΕΜΑ 37
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δηµόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων πενήντα (450) πράσινων πλαστικών 

κάδων, χωρητικότητας 240 lt, εκτιµώµενου βάρους 10 κιλών έκαστος, που φυλάσσονται στην 

Αποθήκη Υλικών- Καυσίµων- Λιπαντικών της ∆/νσης Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης καθώς 
και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 270/81. 

 

ΘΕΜΑ 38
ο
: Κατάρτιση όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού δηµόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισµού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) πράσινων πλαστικών καπακιών, 
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κατεστραµµένων, από µεταλλικούς κάδους, χωρητικότητας  1.100 lt, εκτιµώµενου 

βάρους 7 kg έκαστος που φυλάσσονται στην Αποθήκη Υλικών- Καυσίµων- Λιπαντικών της 
∆/νσης Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π∆ 270/81. 

 

 

 

 

                     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 Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
10. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 
11. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

12. ∆/νση Μηχ/κού – Ηλεκ/κού 

13. ∆/νση Προσόδων και Εµπορίου 

14. ∆/νση ∆ιοίκησης 
15. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης 
16. ∆/να Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε 

17. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 


