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

22η 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 Τετάρτη
1 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:30, 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: Έγκριση ή µη µετάβασης αεροπορικώς της Αντιδηµάρχου κας Ανδριάνας Ζαρακέλη
και της Αντιδηµάρχου κας Κυριακής Μπουρδάκου στο Τάµπερε της Φιλανδίας για τη
συµµετοχή στο Συνέδριο της Εβδοµάδας Έξυπνης Πόλης του Tampere Smart City Week
(TSCW), στα πλαίσια του έργου «BE Secure Feel Secure (UIA)», που θα πραγµατοποιηθεί
από 11 έως 16 Ιουνίου 2022 και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 2ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 4.020,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα του υπαλλήλου µας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΡΙΑΝΟΥ, για την µετάβαση αεροπορικώς της Αντιδηµάρχου κας
Ανδριάνας Ζαρακέλη και της Αντιδηµάρχου κας Κυριακής Μπουρδάκου στο Τάµπερε της
Φιλανδίας για τη συµµετοχή στο Συνέδριο της Εβδοµάδας Έξυπνης Πόλης του Tampere
Smart City Week (TSCW), στα πλαίσια του έργου «BE Secure Feel Secure (UIA)», που θα
πραγµατοποιηθεί από 11 έως 16 Ιουνίου 2022.
ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα του υπαλλήλου µας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ, για την πληρωµή: Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας (ανανέωση
αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων).
ΘΕΜΑ 4ο : ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωθέντος ποσού 681,73 € πλέον προσαυξήσεων στον υπόχρεο µε
κωδ. ∆ηµότη 910112 από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ
και επιστροφήγ ποσού ως αρχεωστήτως καταβληθέντα.
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ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου για το µε αρ. 2165/2022 ένταλµα
προπληρωµής ποσού 1.400,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 320/2022 Απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.26 στο όνοµα του µόνιµου
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πουρσαλίδη Κων/νου για τη µετάβαση αντιπροσώπου του ∆ήµου
Πειραιά στην 7η συνάντηση του έργου “Datavaults” στην Λεµεσό της Κύπρου, από 17 έως 19
Μαΐου 2022.
ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή µη Έφεσης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά της µε αρ.
42/2022 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Τακτική ∆ιαδικασία).
ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικού ∆ιαγωνισµού για την φιλοτέχνιση ανδριάντα του
Πετρόµπεη Μαυροµιχάλη προϋπολογισµού µελέτης 73.780,00 € µε Φ.Π.Α. και ορισµός
γραµµατέα της επιτροπής διαγωνισµού.
ΘΕΜΑ 8ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, σχετικά µε αποζηµίωση του οχήµατός της µάρκας Opel Corsa µε αρ. κυκλ.
ΚΙΚ 4806.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή µη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ
και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021 και
έγκριση της µελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την
προµήθεια µε τίτλο: «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»,
προϋπολογισµού δαπάνης 271.774,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (6% & 24%) και
συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή µη παράτασης του χρόνου και τροποποίηση Σύµβασης για την «Αγορά
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας Αιρετών για τα έτη 2020-2022» από 5-7-2022 µέχρι 31-122022, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της µετάπτωσης στο Σύζευξις ΙΙ.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No 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
υπηρεσίας: «∆απάνη Συντήρησης και επισκευής Μεταλλικών Κάδων Απορριµµάτων του
∆ήµου Πειραιά», προϋπολογισµού 54.000 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο II της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «ΠΥΚΝΩΣΗ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Α.Α.Ε. 4/2021», προϋπολογισµού 322.580,65 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο ΙII της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση
Κτιριακών και Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο της πρώην ΣΚΥΠ για
τις ανάγκες του έργου POP MACHINA» προϋπολογισµού δαπάνης 290.322,58 € πλέον
Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ΘΕΜΑ 14ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού
για την προµήθεια «Προµήθεια Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων για τις
ανάγκες Υπηρεσιών του ∆ήµου πειραιά για τα έτη 2022-2023» προϋπολογισµού 167.155,25 €
πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια
Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ∆ήµου
πειραιά για τα έτη 2022-2023» προϋπολογισµού 167.155,25 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 16ο: Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού
για την προµήθεια «Προµήθεια Χρωµάτων, Αναλώσιµων Ειδών και Εργαλείων Βαφής, για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2022-2023» προϋπολογισµού
212.846,25 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια
Χρωµάτων, Αναλώσιµων Ειδών και Εργαλείων Βαφής, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2022-2023» προϋπολογισµού 212.846,25 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 18ο: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή του υπόλογου, για το ένταλµα προπληρωµής αρ.
XE 2294 ποσού 4.400€ (τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε
την µε υπ’αριθµ.326/09-05-2022 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α.
00.6421 & ΚΑ 35.6422.14 του προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2022, στο
όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά κ. Οικονόµου Αικατερίνης. Το ένταλµα
προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης διµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου
Πειραιά , για τη συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στο συνέδριο <<Urban by nature
(UBN)South Eastern Europe Hub (SEE) >> µε σκοπό την επικοινωνία και διάδοση του
Ευρωπαϊκού Έργου HARMONIA στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράµµατος HORIZON
2020.
ΘΕΜΑ 19ο: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγου για το µε αρ. 2163/06-05-2022 ένταλµα
προπληρωµής ποσού 7.860,00€, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις µε αρ 307/29-04-2022και
308/29-04-2022 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των των Κ.Α.00.6421,
Κ.Α. 00.6423 και Κ.Α.10.6422.03 συνολικού ποσού 7.860,00€ του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2022. , 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 κου
Ιωάννη Μώραλη, της Εντεταλµένης ∆ηµοτικού Συµβούλου κας Χαραλαµπίας Ζηλάκου,
του Προέδρου ΟΠΑΝ κου Ιωσήφ Βουράκη, της Συµβούλου του ∆ηµάρχου κας Μαρίας
Φωκιανού, του αστυνοµικού κου Αλέξανδρου Ρουσσόπουλου και του οδηγού κου Μηνά
Κοντραφούρη στην Αµµόχωστο της Κύπρου, από 11 έως 13 Μαΐου 2022 για συµµετοχή στο
Οικονοµικό Φόρουµ µε θέµα:«Το επιχειρείν στην µετά κορονοϊό εποχή» που θα
πραγµατοποιηθεί στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Στο πρόγραµµα του Επιχειρηµατικού
Φόρουµ έχει ενταχθεί η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των ∆ήµων Πειραιώς και
Αµµοχώστου στο πλαίσιο επικείµενης αδελφοποίησης των δύο πόλεων.
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή µη παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης της από 26-11-2021
σύµβασης µε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (για τα είδη των οµάδων Γ, ∆ και Ε της ∆ιακήρυξης που
αφορούν την προµήθεια δύο καινούργιων οχηµάτων πλύσης κάδων απορριµάτων, 12 tn, δύο
καινούργιων οχήµατων πλύσης κάδων απορριµάτων 8 tn και 2 δύο καινούργιων
ανατρεπόµενων φορτηγών 14 tn), κατά 220 ηµέρες, ήτοι έως τις 12-1-2023.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σχετικά µε την
ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, για
την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση & επισκευή δηµοτικών κτιρίων και βρεφονηπιακών
σταθµών Α.Α. 1/2021», προϋπολογισµού 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 22ο: Αποδοχή - Ανάκτηση ή µη Χρηµατοδότησης συνολικού ποσού 1.155.434,02 €, στο πλαίσιο
της Πράξης «Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας (ΚΣΕ) ∆ήµου Πειραιά» µε Κωδικό ΟΠΣ
5050830.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρόσληψης είκοσι (20) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, διάρκειας (8) οκτώ µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα της ∆ιεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 και των άρθρων 37 - 42 του Ν. 4765/2021, όπως
ισχύει.
ΘΕΜΑ 24ο: Απόδοση λογαριασµού και απαλλαγή του υπολόγου, για το ένταλµα προπληρωµής µε
αριθµό 1906/2022 ποσού 5.000 € (πέντε χιλιάδων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε
αριθµ. 261/15-4-2022 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α.20.6422.21
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου
του ∆ήµου Πειραιά, κ. Γεώργιου Πολυάδη. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά την πληρωµή
εξόδων µετάβασης τριµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου Πειραιά, για τη συµµετοχή του
∆ήµου Πειραιά στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο PoP Machina στο πλαίσιο
του Προγράµµατος HORIZON 2020, που διεξήχθη στο Santander της Ισπανίας από 1013/05/2022.
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης της δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης που αφορά
την προµήθεια µηχανηµάτων επεξεργασίας υφασµάτων για τον εξοπλισµό του
εκπαιδευτικού εργαστηρίου Κυκλικής Οικονοµίας (Μakerspace) στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «PoP Machina» (Horizon 2020).
ΘΕΜΑ 26ο: Αποδοχή ή µη ∆ωρεάς εκ µέρους του «Αγροτικού Ανθοκοµικού Συνεταιρισµού
Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής».
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ή µη λογαριασµού Εσόδων και Εξόδων µηνός Ιουνίου έτους 2021.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ή µη λογαριασµού Εσόδων και Εξόδων µηνός Ιουλίου έτους 2021.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ή µη λογαριασµού Εσόδων και Εξόδων µηνός Αυγούστου έτους 2021.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση ή µη µετάβασης αεροπορικώς της Αντιδηµάρχου Πειραιά κας Αντωνίας
Καρακατσάνη, στο Τορίνο της Ιταλίας, από 15 έως 17 Ιουνίου 2022 για συµµετοχή του
∆ήµου Πειραιά στο Ευρωπαϊκό έργο PROGIREG HORIZON 2020, , µε στόχο να αναδείξει
την ενσωµάτωση λύσεων προερχόµενων από τη φύση σε µοντέλα τα οποία έχουν πολλαπλά
οφέλη για την οικονοµική ,κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση υποβαθµισµένων
αστικών περιοχών.
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ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση ή µη της σύµβασης «Προµήθεια δέντρων, θάµνων και ετήσιων φυτών»,
συµβατικής δαπάνης 59.576,83 €, µε αύξηση της κατά 23.829,57 € πλέον ΦΠΑ, ώστε η
τροποποιηµένη συµβατική δαπάνη να διαµορφωθεί στο ποσό των 83.406,40 € πλέον ΦΠΑ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΘΕΜΑ 32ο: Καταβολή εξόδων νοµικής εκπροσώπησης ποσού 435,24 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα του πρώην
Αντιδηµάρχου κου ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ή µη παράτασης του έργου «Επείγουσα επισκευή- ανακατασκευή
οδοστρώµατος της οδού Τσαµαδού, λόγω επικινδυνότητας», µέχρι 15-8-2022.

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 Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης
11. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
12. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
13. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου
14. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
15. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
16. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
17. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
18. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πράσινου

