
                       
              ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                      Πειραιάς,   20 Ιουνίου  2022          

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855              Αρ. Πρωτ. 26316 / 564 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:     Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, 

Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης 

Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Λεωτσάκου Αναστασία, 

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Μπουρδάκου Κυριακή, Τουµαζάτου 

Γερασιµούλα. 

       26
η
 συνεδρίαση  

                                                            Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βίτσας    

Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Ζαρακέλη 

Ανδριάνα, Κατσαφάδος  Ιωάννης,  Μανωλάκος Λεωνίδας, 

Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μελά Σταυρούλα, Μόφορης Γρηγόριος. 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει την 

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.30 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου 

Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: 1

η
 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού του «Ο.Π.Α.Ν.» έτους 2022. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 1.600,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε  

εκτέλεση της µε αρ. 317/29-4-2022 απόφαση της Ο.Ε. ( ∆ιοργάνωση εκδήλωσης, στα πλαίσια 

του έργου «Be Secure Feel Secure» ).  

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 3.307,70 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε 

εκτέλεση της 67/8-2-2022 για προµήθεια γυναικείων φουλαριών µεταξωτών twill 90x90 

Carre (τετράγωνο ) µε logo του ∆ήµου Πειραιώς. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο 

: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 33,90 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε 

εκτέλεση της 58/27-1-2022 για την αγορά  ενός στεφανιού µε δάφνες µε κατασκευή και  

εκτύπωση κορδέλας για εκδηλώσεις του ∆ήµου. 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 1.984,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε 

εκτέλεση της 69/8-2-2022  για λήψη  υπηρεσιών (παγκόσµια ηµέρα ποδηλάτου , ηµέρα 

περιβάλλοντος). 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 56,50 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε 

εκτέλεση της 58/27-1-2022  για την αγορά  ενός στεφανιού µε άνθη τρίποδο µε κατασκευή 

και  εκτύπωση κορδέλας για εκδηλώσεις του ∆ήµου. 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
: ∆ιαγραφή ή µη  συνολικού ποσού 2.900,93 € που αφορά βεβαιωµένες οφειλές  σε πράξεις 

βεβαίωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. εταιρείας µίσθωσης οχηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 55 του Ν. 4795/17-04-2021 Φ.Ε.Κ. 62
Α           

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: ∆ιαγραφή ή µη συνολικού ποσού 346,93 € του υπόχρεου µε κωδικό 905383 λόγω 

πολλαπλής εγγραφής του ιδίου εσόδου στο ίδιο πρόσωπο για το έτος 2020 σύµφωνα µε το 

άρθρο  174  του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 παρ. 1,ιε i .  
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ΘΕΜΑ 9
ο
: ∆ιαγραφή ή µη συνολικού ποσού 655,04 € του υπόχρεου µε κωδικό 130049 λόγω 

πολλαπλής εγγραφής του ιδίου εσόδου στο ίδιο πρόσωπο για το έτος 2020 σύµφωνα µε το 

άρθρο  174  του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 παρ. 1,ιε i . 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: ∆ιαγραφή ή µη συνολικού ποσού 632,33 € από τους χρηµατικούς καταλόγους, που 

αφορούν σε βεβαιώσεις  παράνοµης στάθµευσης,  λόγω λανθασµένης  βεβαίωσης σε 

υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων 

και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες  ή µισθωτές. 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: ∆ιαγραφή ή µη συνολικού ποσού 177,58 € του υπόχρεου µε κωδικό 831938 που 

αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας Τραπεζών, σύµφωνα µε το άρθρο 174 

του Ν. 3463/2006. 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό  ΧΕ 2802/2022 ποσού 

6836,91 € που εκδόθηκε µε την µε αρ. 344/2022 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος 

του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022 στο όνοµα του 

υπαλλήλου µας ΜΗΤΣΟΡΑΦΤΗ  ΙΩΑΝΝΗ  για την πληρωµή παροχών στο ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό  ΧΕ 2765/2022 ποσού 

80,94  € που εκδόθηκε µε την µε αρ. 383/2022 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 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. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
:Έγκριση ή µη τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος της πράξης µε τίτλο « ∆ράσεις 

διαχείρισης βιοαποβλήτων ∆ήµου Πειραιά » µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5048183 που είναι  

ενταγµένη στο πρόγραµµα ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας 

«∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) ». 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προµήθειας «Προµήθεια υπαιθρίων  οργάνων  

γυµναστικής για ΑΜΕΑ, γηπέδου Petanque και λοιπού αστικού εξοπλισµού». 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας  «Συντήρηση επισκευή και  

ανακατασκευή οργάνων και αστικού εξοπλισµού  σε παιδικές χαρές». 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης στον 

Τουριστικό οδηγό «Atenas en el bolsillo» στην  Ισπανική , Αγγλική και Ελληνική γλώσσα και 

την εξειδίκευση της πίστωσης. 

  

ΘΕΜΑ 18: Έγκριση ή µη πραγµατοποίησης ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης για την 

τουριστική προβολή του ∆ήµου Πειραιά στον µεγάλο ταξιδιωτικό οδηγό «∆ΙΑΚΟΠΕΣ » 

που θα κυκλοφορήσει µαζί την ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδα «το ΒΗΜΑ της Κυριακής» 

και την εξειδίκευση της πίστωσης. 

 

ΘΕΜΑ 19: Αποδοχή ή µη της ∆ωρεάς, παραχώρησης υαλοπινάκων ασφαλείας σε έξι (6) 

διαφηµιστικά στέγαστρα αναµονής επιβατών αστικών λεωφορείων από την διαφηµιστική 

εταιρεία POLITIS  OUT OF HOME IKE. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01  του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022, στο όνοµα του µονίµου  υπαλλήλου µας 

ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΕΩΝΙ∆Α, για την πληρωµή: Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ (Τέλη Χρήσης 

Μηχανηµάτων Έργου). 
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ΘΕΜΑ 21
ο
 : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προµήθειας «Προµήθεια δαπέδων ασφαλείας 

σε αύλειους χώρους νηπιαγωγείων». 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
 : Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 19.437,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε 

εκτέλεση της 318/29-4-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής «Υπηρεσίες 

διοργάνωσης εκδηλώσεων , προµήθεια υλικού ασφαλείας (BLE  tags ) για την προώθηση 

της εφαρµογής Curim , καθώς και άλλου επικοινωνιακού υλικού για δράσεις του 

Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure στα πλαίσια των Ηµερών Θάλασσας ». 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
 : Έγκριση ή µη της εξειδίκευσης της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6711.01, 

ποσού 335.146,52 € που κατανέµεται ως Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022, στις Σχολικές 

Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου 

Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την παρακράτηση 

του ποσού των 20.000,00 € από την Ταµειακή Υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα 

ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
 : Έγκριση ή µη της εξειδίκευσης της  πίστωσης συνολικού ύψους 38.478,60 € στο Κ.Α. 

             00.6731.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 2022 για την έκτακτη επιχορήγηση  της 

Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Έγκριση ή µη γενόµενης δαπάνης ποσού 255,44 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  σε 

εκτέλεση της 250/7-4-2022 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (Κύπελλο , Μετάλλια 

αγώνων κωπηλασίας πού διοργάνωσε  ο  Όµιλος Ερετών σε συνεργασία µε τον δήµο 

Πειραιά). 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση ή µη Παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης της µε αρ. 54480/23-12-

2021 σύµβασης (Α∆ΑΜ 21SYMV009850999) µε την εταιρεία «ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ 

ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» (για το είδος 8, Γεφυροπλάστιγγα δυναµικής 20tn και 

πενταετής τεχνική υποστήριξη), κατά έξι (6) µήνες, ήτοι έως τις 27-12-2022. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Έγκριση ή µη 2

ου
 Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
 : Αποδοχή ή µη ΣΤ΄ κατανοµής από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ποσού 

ύψους 1.520.123,98 €, βάσει της απόφασης 38521/10-6-22 του ΥΠΕΣ (Α∆Α: 

9ΧΗΦ46ΜΤΛ6ΟΛ4). 

 

ΘΕΜΑ 29
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού 

για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Ενεργειακή Στρατηγική 

και Σχέδια ∆ράσης του ∆ήµου Πειραιά για κτίρια, υποδοµές και εγκαταστάσεις» 

προϋπολογισµού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 30
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής 

υπηρεσιών µε τίτλο «Ενεργειακή Στρατηγική και Σχέδια ∆ράσης του ∆ήµου Πειραιά για 

κτίρια, υποδοµές και εγκαταστάσεις» προϋπολογισµού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 31
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού 

για την προµήθεια «Προµήθεια Γρφαικής Ύλης για την κάλυψη των Υπηρεσιών του ∆ήµου, 

έτους 2022»  προϋπολογισµού 42.113,40 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 32
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια Γραφικής Ύλης για 

την κάλυψη των Υπηρεσιών του ∆ήµου, έτους 2022»  προϋπολογισµού 42.113,40 € πλέον 

Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 33
ο
: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για 

την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών από Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας για την  

Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων του ∆ήµου από φυσικά πρόσωπα ή ΕΞΥΠ»   

προϋπολογισµού 103.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 34
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών από Τεχνικούς 

Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας για την  Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων του 

∆ήµου από φυσικά πρόσωπα ή ΕΞΥΠ»   προϋπολογισµού 103.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 35
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ 

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», προϋπολογισµού 209.677,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

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

 

ΘΕΜΑ 36
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου: 

«Αποκατάσταση Φθαρµένων Επιφανειών Επιχρισµάτων – Επίχρωσης Ορόφων και 

Τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά κτίρια Σ.Ε. 3/2021», προϋπολογισµού 201.612,57 € πλέον  

Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021. 

 

ΘΕΜΑ 37
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του 

ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, 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 38
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ηλεκτρονικού 

δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού, για την υπηρεσία: «Σύµβουλος εφαρµογής έξυπνης 

γειτονιάς ∆.Π. (Έξυπνη και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και 

Ενεργειακών Πόρων)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο «Έξυπνη και Βιώσιµη 

∆ιαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων – Βιώσιµη Κινητικότητα 

και Έξυπνη ∆ιαχείριση Αστικών, Εµπορικών και Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών – 

Έξυπνη ∆ιαβίωση και Ποιότητα Ζωής» (MIS 5063696),  προϋπολογισµού 43.006,45 € πλέον 

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

 

ΘΕΜΑ 39
ο
: Τροποποίηση ή µη του χρόνου διοργάνωσης ηµερίδας (Π.Β4.6.2) και παράταση της 

υποβολής του αντίστοιχου παραδοτέου 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». 

                                                                                                                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

        

                                                                                                     ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                                                                  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ      
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 Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες και οι Επιτροπές ∆ιαγωνισµών που έχουν προωθήσει Θέµατα - 

Πρακτικά που συµπεριλαµβάνονται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη, να παρίστανται µέσω εκπροσώπου 

στην συνεδρίαση, προκειµένου όπου απαιτηθεί να παρέχονται διευκρινήσεις, προς αποφυγή 

καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων. 

   

  Επίσης ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας παρακαλείται όπως ορίσει δικηγόρο που θα 

παρίσταται στη συνεδρίαση.  

 

  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  

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. Ο.Π.Α.Ν. 

10. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

11. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

12. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

13. ∆/νση Οικονοµικών  

14. ∆/νση Μηχανολογικού- Ηλεκτρολογικού 

15. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

16. ∆/νση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης 

17. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε. 

18. ∆/νση ∆ιοίκησης 

19. ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


