Ορθή Επανάληψη (20-5-2022) λόγω αλλαγής της ώρας της συνεδρίασης από 12:00 σε 10:00,
λόγω κωλύµατος υπηρεσιακών παραγόντων
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr
ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 19 Μαίου 2022
Αρ. Πρωτ. 20566 / 458

Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος,
Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία,
Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουµαζάτου
Γερασιµούλα.

20η συνεδρίαση
µε τηλεδιάσκεψη
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βίτσας
Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Ζαρακέλη
Ανδριάνα, Κατσαφάδος
Ιωάννης,
Μανωλάκος Λεωνίδας,
Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μελά Σταυρούλα, Μόφορης Γρηγόριος.
Καλείστε στη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την ∆ευτέρα
23 Μαίου 2022 και ώρα 10:00, 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: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση (άρ. 32 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 4 της
∆ΝΣβ/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 Υπαπαντής και Παπαστράτου στο Π.∆. 99/2017Στατική ενίσχυση και επέκταση του µε την προσθήκη ορόφων»>>.
β) Έγκριση ή µη των όρων της Πρόσκλησης για την συµµετοχή σε διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση του ΠΕΤΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ.
γ) Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης.
ΘΕΜΑ 2ο: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση (άρ. 32 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 4 της
∆ΝΣβ/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 « Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης>>.
β) Έγκριση ή µη των όρων της Πρόσκλησης για την συµµετοχή σε διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση της εταιρείας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».
γ) Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης.
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ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 830,00 €,
εξαιτίας του ότι οι παραβάσεις εκδόθηκαν µε οφειλέτρια την ιδιοκτήτρια του µε αρ.
κυκλοφορίας ΥΝΚ 2106 οχήµατος, η οποία απεβίωσε πριν την ταµιακή βεβαίωση της
οφειλής.
ΘΕΜΑ 4ο : ∆ιαγραφή ή µη της µε αρ. 121600276779/27-3-2017 παράβασης του Α΄ Τµήµατος
Τροχαίας Πειραιά, µε αριθµό καταχώρησης 12760/13-12-2017, λόγω διπλής εγγραφής.
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιαγραφή ή µη µιας βεβαιωµένης παράβασης Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 100,00 €,
εξαιτίας του ότι η παράβαση εκδόθηκε µε οφειλέτη τον οδηγό του µε αρ. κυκλοφορίας ΧΗ
1175 οχήµατος, ο οποίος απεβίωσε πριν την ταµιακή βεβαίωση της οφειλής.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Επισκευή και Συντήρηση των Αθλητικών
Εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Πειραιά στα Βοτσαλάκια».
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή µη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Επισκευές και Ανακατασκευές Μονώσεων σε
Σχολικά Κτίρια του ∆ήµου Πειραιά 2020».
ΘΕΜΑ 8ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 80,94 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα του υπαλλήλου µας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, για την εγκατάσταση νέου υδροµετρητή από την ΕΥ∆ΑΠ
έναντι της οδού Θηβών 60, λόγω κλοπής του παλαιού.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 300,00 € σε εκτέλεση της 203/23-3-2022
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Τέλεση Μνηµοσύνου των αποβιωσάντων ∆ωρητών
– Ευεργετών της Πόλης).
ΘΕΜΑ 10ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ και 32 Α του Ν. 4412/2016 (άρθρο 10, παρ.
3α της ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α΄), η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 2 του Ν.
4682/2020, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, για την άµεση παροχή
της υπηρεσίας απολύµανσης των κάδων (απορριµµάτων, βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης)
σε ηµερήσια συχνότητα στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου Πειραιά, προϋπολογισµού
δαπάνης 198.201,60 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη του Πρακτικού της
Επιτροπής διαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη 2ης παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για είκοσι
(20) ηµέρες δηλαδή έως 4-6-2022, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση
του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ- ΑΠΟΧ/ΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σ.Ε.2/2021»,
προϋπολογισµού 199.999,42 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει., κατόπιν εµπρόθεσµης αίτησης του οικονοµικού
φορέα «ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 2030 Ε.Ε.».
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη Παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης της µε αρ. 49641/26-112021 σύµβασης µε την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (για το είδος 6, Οµάδα ΣΤ΄,
∆ιαξωνικό Ανατρεπόµενο Φορτηγό µε Γερανό), κατά πέντε (5) µήνες, ήτοι έως τις 6-11-2022.
ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του υποέργου 1 «∆ράσεις
Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο ∆ήµο Πειραιά» µε κωδικό
ΟΠΣ (MIS) 5074757 της Πράξης «∆ράσεις Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας και Προληπτικής
Ιατρικής στο ∆ήµο Πειραιά».
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου στον ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του
έργου: «Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων ∆ήµου Πειραιά
2.2020», προϋπολογισµού 322.123,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της προµήθειας «Προµήθεια υγειονοµικού υλικού
έκτακτης ανάγκης ΦΑΣΗ Μ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά και των
σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια προληπτικών
ενεργειών κατά του Covid-19» (σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4782/2021) και εξειδίκευση
πίστωσης.
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιορισµός ή µη δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου στο Ειρηνοδικείο
Πειραιά, όπου δικάζεται αγωγή δικηγόρου της Νοµικής Υπηρεσίας για µισθολογικά
ζητήµατα (καταβολή διαφοράς επιδόµατος θέσης ευθύνης).
ΘΕΜΑ 17ο: Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού
διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για ανάδειξη οικονοµικών φορέων που θα
συµµετέχουν στη Συµφωνία-Πλαίσιο για τη «∆ηµιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης για ∆ιαλογή
στην Πηγή µε διαχωρισµό των ανακυκλώσιµων υλικών σε τέσσερα ρεύµατα και παροχή
οικονοµικού εργαλείου προς τους δηµότες», διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, προϋπολογισθείσας
αξίας 9.600.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24 %.πλέον ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για ανάδειξη οικονοµικών φορέων
που θα συµµετέχουν στη Συµφωνία-Πλαίσιο για τη «∆ηµιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης για
∆ιαλογή στην Πηγή µε διαχωρισµό των ανακυκλώσιµων υλικών σε τέσσερα ρεύµατα και
παροχή οικονοµικού εργαλείου προς τους δηµότες», διάρκειας τεσσάρων (4) ετών,
προϋπολογισθείσας αξίας 9.600.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24 %.πλέον ΦΠΑ σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή ή µη της Ε΄ Κατανοµής από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ποσού
ύψους 1.528.123,98 € , βάσει της απόφασης 30722/13-5-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 6ΓΜΥ46ΜΤΛ67Τ0).
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή µη ακύρωσης επιπλέον βεβαιωµένων ποσών από µισθώµατα
επαγγελµατικών µισθώσεων, δύο (2) ∆ηµοτικών καταστηµάτων µε βάση µεταγενέστερη
ορισθείσα εκ νόµιµων διατάξεων µείωση αύξησης, για περίοδο µηνών Φεβρουαρίου έως
Απριλίου 2022 για συµψηφισµό µε οφειλές των υπόχρεων µισθωµάτων.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή µη Σχεδίου Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά και του
Πανελλήνιου Οµίλου Ιστιοπλοϊας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ).
ΘΕΜΑ 22ο: Επιµήκυνση ή µη του χρόνου λήξης της σύµβασης του ∆ήµου Πειραιά µε την εταιρεία
«ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» µε
τους ίδιους όρους και δικαιώµατα που προβλέπονται από τη σύµβαση για το σχολικό έτος
2021-2022, και ενεργοποίηση του δικαιώµατος προαίρεσης 15%, έως το ποσό των 20.988,00€
πλέον Φ.Π.Α. 13%, έως την κατακύρωση και ανάδειξη του µειοδότη για το διδακτικό έτος
2022-2023.
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ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης Έκθεσης καλλιτεχνικής φωτογραφίας µε θέµα
«PIRAEUS AQUATIC» - «Υδάτινος Πειραιάς», που θα προγµατοποιηθεί από 8 έως 18
Σεπτεµβρίου 2022 στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 24ο: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου για το µε αρ. 1933/2022 ένταλµα
προπληρωµής ποσού 1.000,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις µε αρ. 263/2022 και 264/2022
Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 στο όνοµα του µόνιµου
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Ευάγγελου ∆ριβαλά και έγκριση γενόµενης δαπάνης, που αφορά
στην τροφοδοσία δύο ηλεκτρονικών ποµποδεκτών για τα οχήµατα του ∆ηµάρχου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της δαπάνης για τις «Υπηρεσίες διοργάνωσης
εκδήλωσης ΄Open Information Day΄στα πλαίσια του έργου ΄΄Be Secure Feel Secure΄΄ και
εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 26ο: 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 αποκλειστικά βάσει
τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασία κλάδευσης δένδρων» προϋπολογισµού
125.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1, 2 & 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακύρωση
ή µη του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης
παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού συµβούλου στο
πλαίσιο εθνικών προγραµµάτων και επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΣΠΑ», προϋπολογισµού
130.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ΘΕΜΑ 28ο: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή του υπολόγου για το µε αρ. 2069/2022 ένταλµα
προπληρωµής ποσού 280,00 €, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την υπ. αρ. 306/19-04-2022 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κ. ∆ηµητρίου
Χαστά και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά στην πληρωµή
εξόδων για τη µετάβαση οδικώς του µόνιµου υπαλλήλου του ∆ήµου µας κου ∆ηµητρίου
Χαστά στην Ξάνθη, από 11-05-2022 έως 15-05-2022, προκειµένου να συµµετάσχει στο
Επιστηµονικό Συνέδριο ΟΤΑ µε θέµα: «Επενδυτικός – Αναπτυξιακός Προγραµµατισµός &
∆ιοίκηση Οικονοµικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ΘΕΜΑ 29ο: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή της υπολόγου για το µε αρ. 1935/2022 ένταλµα
προπληρωµής ποσού 1.010,00 €, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την υπ. αρ. 260/15-04-2022
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κ.
Ανδρονίκης Φατλέ και έγκριση γενόµενης δαπάνης. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά στην
πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση αεροπορικώς της µόνιµης υπαλλήλου του ∆ήµου µας κ.
Ανδρονίκης Φατλέ στη Λευκωσία της Κύπρου, από 29-04-2022 έως 01-05-2022, προκειµένου
να συµµετάσχει ως συνεκθέτρια για την εκπροσώπηση του ∆ήµου Πειραιά στο περίπτερο της
Περιφέρειας Αττικής (εντός του κεντρικού περιπτέρου του Ε.Ο.Τ.) στη ∆ιεθνή Τουριστική
Έκθεση «ΤΑΞΙ∆Ι 2022».
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ΘΕΜΑ 30ο: Συµπληρωµατική 3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2022, σε συνέχεια της προηγούµενης µε αριθµ. 360/2022 απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης και
Προσφοράς ∆είπνου για τις ανάγκες του έργου ΄΄HARMONIA΄΄ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος HORIZON 2020» και εξειδίκευση της πίστωσης.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές και οι υπάλληλοι που εισηγούνται Θέµατα που συµπεριλαµβάνονται
στην Ηµερήσια ∆ιάταξη 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 ∆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
5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
6. Νοµική Υπηρεσία
7. Γραφεία Συνδυασµών
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση Πληροφορικής
10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
11. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
12. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
13. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
14. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
15. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
16. ∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης
17. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
18. ∆/νση Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης
19. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου

