
 

                       

              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                            Πειραιάς, 05  Νοεµβρίου  2021          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855                    Αρ. Πρωτ. 45539 / 1120 

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. 

       48
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 στη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 

10 Νοεµβρίου 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 & 643/69472/24-09-2021 

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
: Τροποποίηση του χρόνου διεξαγωγής της 1

ης
 ηµερίδας (Π.B4.6.1), του workshop 

δικτύωσης (Π.Β4.3.1) και της εκδήλωσης για θέµατα νέων αγορών (Π.Β4.4.1) τα οποία 

αποτελούν παραδοτέα της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και της εταιρείας ΑΠΟΨΗ 

Α.Ε., για την υπηρεσία µε τίτλο: «∆ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών 

επιχειρήσεων στον ∆ήµο Πειραιά». 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Α) Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο ΄΄Developing 

Effective Policies for migrants and refugees through SAT-based policy making 

processes / DEPART’’ και ακρωνύµιο “DEPART” που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα AMIF. 

                    Β) Αποδοχή χρηµατοδότησης του έργου “DEPART” από πόρους της Ευρωπαϊκής    

                         Ένωσης. 

                    Γ) Ορισµός της ∆ιέυθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών ως  

                         ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση µετάβασης και εξειδίκευσης δαπάνης, αεροπορικώς της Αντιδηµάρχου 

Ανδριάνας Ζαρακέλη , στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 36
ης

 ∆ιεθνούς Έκθεσης 

Τουρισµού «Philoxenia», στην οποία θα συµµετέχει ο ∆ήµος Πειραιά ως συνεκθέτης στο 

περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, από  12/11/2021 έως 14/11/2021. 
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ΘΕΜΑ 4
ο
: Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής για την προµήθεια σύγχρονου 

ραδιοδικτύου των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Άνω των Ορίων ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την «προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 

την κίνηση µεταφορικών µέσων & θέρµανσης του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών 

Προσώπων για τα έτη 2021-2022-2023». 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.231,32 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 206807/09-06-2021 απόφασης ανάληψης αποχρέωσης (Παροχή Γραφιστικών 

Υπηρεσιών για τις εκδηλώσεις- δράσεις του ∆ήµου Πειραιά). 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 143,84 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου µας 

ΜΗΤΣΟΡΑΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, για την κατάργηση υπογείων καλωδίων παροχής στην οδό 

Πρώην ∆ηµαρχείου στον Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Απόδοση λογαριασµού για ένταλµα προπληρωµής, ποσού 70,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, που εκδόθηκε  σύµφωνα µε 

τη µε αρ. 835/2021 απόφαση της Ο.Ε στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΚΟΥ, για την πληρωµή παραβόλου στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Αποδοχή ή µη ΙΑ΄ κατανοµής από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ύψους 

1.433.560,78 € βάσει της απόφασης µε αρ. 79149/27-10-2021 του ΥΠΕΣ 

(Α∆Α:6Α∆Β46ΜΤΛ6-ΕΧΩ). 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Άσκηση ή µη αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδας αποζηµίωσης από 

αναγκαστική απαλλοτρίωση, σε συνέχεια της µε αρ. 704/2020 απόφασης του Μονοµελούς 

Εφετείου Πειραιά και της µε αρ. 474/2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Συζήτηση και λήψη απόφασης (η µε αρ. ΠΟΕ 171/24-09-2021 Πράξη του Προέδρου 

του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, Ε΄ Τµήµα) για ενδοδικαστική συµβιβαστική επίλυση ή 

µη της διαφοράς από την µε αρ. κατ. ΑΓ 98/21-4-2021 αγωγή του κου ΒΡΟΝΤΑΚΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  κατά του ∆ήµου µας. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Επιστροφή µη απορροφηµένου ποσού ύψους 32.960,46 € στον συντονιστή φορέα (ΑΠΘ) 

του έργου VAI. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: 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 

αποκλειστικά βάσει τιµής, για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια χαρτιού πολλαπλών 

εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου των 

ετών 2021-2023», προϋπολογισµού δαπάνης 91.800,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τον Ν. 

4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 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 ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών του ∆ήµου», προϋπολογισµού δαπάνης 50.600,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε 

τον Ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 15
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών – υπηρεσιών για 

τα έτη 2021 - 2022 του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.282,16 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ’ αρ. 128/22-02-2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Αναµνηστικές 

πλακέτες). 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 322,05 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. 60/15-01-2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Στεφάνια). 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 744,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της 

υπ’ αρ. 545/15-02-2021 απόφασης ανάληψης αποχρέωσης (Φωτισµός ∆ηµοτικού Θεάτρου 

για την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού). 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Απόδοση λογαριασµού για τα µε αρ. 4495/2021 και 4652/2021 εντάλµατα προπληρωµής 

ποσών 1.420,00 € και 800,00 € αντίστοιχα, που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις µε αρ. 822/27-09-

2021 και 862/06-10-2021 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 

00.6421, 10.6422.03 και 00.6423 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, 

στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Ειρήνης Αλιπράντη και έγκριση γενόµενης 

δαπάνης. Τα προαναφερθέντα εντάλµατα προπληρωµής αφορούν στην πληρωµή εξόδων για 

τη µετάβαση αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, της ∆ιευθύντριας 

Πολιτισµού κα Ευαγγελίας Μπαφούνη και του αστυνοµικού  κ. Νικηφόρου Πηλάκη στο 

∆ήµο ∆υτικής Σάµου από 9 έως 10 Οκτωβρίου 2021, προκειµένου να συµµετάσχουν σε 

ηµερίδα, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του ∆ήµου Πειραιά και του ∆ήµου ∆υτικής Σάµου. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το µε αρ. 4653/2021 ένταλµα προπληρωµής αγοράς δύο 

ηλεκτρονικών ποµποδεκτών για τα οχήµατα του ∆ηµάρχου Πειραιά ποσού 200,00 € που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε τη µε αρ. 864/08-10-2021 Απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής, σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6421 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα 

του µόνιµου υπαλλήλου του ∆ήµου κου Ευάγγελου ∆ριβαλά. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση πραγµατοποίησης τελετής για την Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του 

Πολιούχου Πειραιώς Αγ. Σπυρίδωνος που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 12 ∆εκεµβρίου 

2021 και εξειδίκευση πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Εργασίες συντήρησης και επισκευής  στο Βεάκειο Θέατρο». 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Παράταση ή µη της Σύµβασης για το έργο «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για την 

υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», έως τις 31-12-2021.  

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: 4

η
 Αναµόρφωση προϋπολογισµού του «Ο.Π.Α.Ν.» έτους 2021. 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Επανάληψη ή µη του δηµόσιου φανερού προφορικού µειοδοτικού διαγωνισµού, που 

αφορά τη µίσθωση ακινήτου, εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας 

του ∆ήµου Πειραιά και συγκεκριµένα µεταξύ των οδών Αγ. ∆ιονυσίου- Καλοκαιρινού - 

Πέτρου Ράλλη - 25
ης

 Μαρτίου - Λεωφόρο Θηβών, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη 

µεταστέγαση των σχολικών µονάδων 3
ο
 ΕΠΑΛ, 7

ο
 Εσπερινό ΕΠΑΛ και 1

ο
 Εργαστηριακό 

Κέντρο Πειραιά. 
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ΘΕΜΑ 26
ο
: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση του αρ. 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης και των όρων 

διαπραγµάτευσης λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την ανάθεση της 

υπηρεσίας µε τίτλο:  «Συντήρηση και αναβάθµιση λογισµικού εξυπηρέτησης και 

καταγραφής αιτηµάτων πολιτών», προϋπολογισµού 32.000,00 € πλέον ΦΠΑ και  β) 

Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης αξιολόγησης 

προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021).. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση του αρ. 32 παρ. 2 περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ και 32 Α του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης 

λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, για την ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: 

«Συντήρηση, υποστήριξη και ανανέωση των αδειών χρήσης του Ολοκληρωµένου 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίων Συµβάσεων- PublicPro», προϋπολογισµού 21.600,00  € 

πλέον ΦΠΑ και  β) Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας της διαδικασίας 

διαπραγµάτευσης  αξιολόγησης προσφορών (αρ. 2 του Ν. 4782/2021). 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου για το µε αρ. 4654/2021 ένταλµα 

προπληρωµής ποσού 3.130,00 €, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την Ορθή Επανάληψη (08-10-

2021) της µε αρ. 863 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421, 

00.6423 και 10.6422.03 του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα 

του µόνιµου υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Μηνά Κοντραφούρη και έγκριση γενόµενης δαπάνης. 

Το προαναφερθέν ένταλµα προπληρωµής αφορά στην πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση 

αεροπορικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, του Γενικού Γραµµατέα του 

∆ήµου κ. Βασίλειου Ταταρόπουλου, του Προέδρου της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. 

Χαράλαµπου Λιακόσταυρου, του αστυνοµικού κ. Αλέξανδρου Ρουσσόπουλου και του 

οδηγού (οδικώς) κ.  Μηνά Κοντραφούρη στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης από 13 έως 16 Οκτωβρίου 

2021, προκειµένου να συµµετάσχουν στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕ∆Ε. 

 

ΘΕΜΑ 29
ο
: Αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 1.690.120,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) στο 

πλαίσιο τουΠρογράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του έργου του ∆ήµου Πειραιά µε τίτλο 

«Προµήθεια ηλεκτροκίνητων οχηµάτων ∆ήµου Πειραιά» στο Πρόγραµµα «ΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

ΘΕΜΑ 30
ο
: Έγκριση πραγµατοποίησης των ετήσιων εκδηλώσεων «Κοπής Πρωτοχρονιάτικης 

πίτας έτους 2021» για τη Β΄∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου και εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 31
ο
: Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.162.28€ σε βάρος 

των Κ.Α. 00.6421 (605,14€) και Κ.Α. 10.6422.03 (557,14€) του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα  της  µόνιµου  υπαλλήλου  του ∆ήµου Πειραιά 

Πολύµνιας Πατέρου , για τη µετάβασή  αεροπορικώς της Αντιδηµάρχου Ανδριάνας 

Ζαρακέλη και του µόνιµου υπαλλήλου Θεόδωρου Παπαχρυσάνθου , στη Θεσσαλονίκη, στο 

πλαίσιο της 36
ης

 ∆ιεθνούς Έκθεσης Τουρισµού «Philoxenia», στην οποία θα συµµετέχει ο 

∆ήµος Πειραιά ως συνεκθέτης στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, από  12/11/2021 έως 

14/11/2021. 

 

ΘΕΜΑ 32
ο
: Αποδοχή για την κάλυψη δαπανών διεξαγωγής εξετέσεων για την απόκτηση 

Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση µέσω των Σχολικών Επιτροπών 

συνολικού ποσού 1.150,00 € βάσει της απόφασης µε αρ. 80306/3-11-2021 του ΥΠΕΣ 

(Α∆Α:ΨΜΝ46ΜΤΛ6-634). 
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ΘΕΜΑ 33
ο
: Έγκριση παράτασης του χρόνου εκπόνησης της Μελέτης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗς «Πλαίσιο Παρεµβάσεων για 

την ενίσχυση και τόνωση της Οικονοµικής ∆ραστηριότητας σε Τµήµα του Παραδοσιακού 

Εµπορικού Κέντρου του ∆ήµου Πειραιά στο Πλαίσιο της ∆ράσης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ» έως 31
η
 ∆εκεµβρίου 2021 (31/12/2021).  

 

ΘΕΜΑ 34
ο
: Έγκριση του από 1-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 

Μισθώσεων – Εκµισθώσεων & Εκποίησης Υλικών, σχετικά µε την διενέργεια της φανερής 

προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακίνητου (Εµ1) 

επί των  οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 41 και ∆ραγάτση, στο Ισόγειο του κτιρίου της 

Ιωνιδείου Σχολής, το οποίο διαθέτει: κύριο χώρο ισογείου 108,81τ.µ., κύριο χώρο παταριού 

109,62 τµ. και βοηθητικό χώρο υπογείου 111,43 τ.µ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 

270/81 και των Ν. 3463/06 και Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

                                                                                                             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 Πληροφορικής 

10. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

11. ∆/νση ∆ιοίκησης 

12. ∆/νση Επικοινωνίας – Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

13. ∆/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού 

14. ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

15. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

16. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

17. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

18. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

19. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης 

20. ΟΠΑΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 


