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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

321. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6117.86 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για παροχή 

υπηρεσιών συµβούλου για την αξιοποίηση του Ε.Ν.Κ. Πειραιά. 

  

322. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια  

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: 

«Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων ∆ήµου 

Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης  240.400,00 € πλέον Φ.ΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

323. Εγκρίσεις δαπανών – διαθέσεις πιστώσεων 

 

 

ΑΡΙΘ 

ΑΙΤΗΜ. 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Κ.Α.Ε. 

Α/Α 

ΜΗΤΡ. 

∆ΕΣΜ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

835 
∆/νση Αρχ/κού & 

Λ.Τ.Ε 
30.6262.20 923 

Εργασίες συντήρησης του 

γηπέδου καλαθοσφαίρισης 

«ΠΟΡΦΥΡΑ» ∆ήµου Πειραιά 

συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσίας 

σε φάση δηµοπράτησης 

24.583,06 

893 ∆/νση ∆ιοίκησης 10.6264.01 920 

Αντικατάσταση αναλωσίµων 

ανταλλακτικών 

φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 

INFOTEC 2316 ME S/N 

9Y78370005 

244,89 

901 
Τµήµα ∆ηµοσίων 

Σχέσεων  
10.6264.01 919 

∆απάνη για επισκευή φωτ/κού 

µηχανήµατος 
183,40 

903 
∆/νση Αρχ/κού & 

Λ.Τ.Ε 
30.7332.61 930 

Εργασίες επισκευής – 

ανακατασκευής παιδικών χαρών 

και πιστοποίηση τους – 

Συµπληρωµατική πίστωση για τη 

συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσίας 

βάσει του υπαριθµ. 56185/2017 

συµφωνητικού.  

75.000,00 

904 

∆/νση 

Προγραµµατισµού 

και Ανάπτυξης 
30.6117.84 916 

Αµοιβές υπαλλήλων µε σύµβαση 

µίσθωσης έργου για το έργο 

BLUES (συµπεριλαµβανοµένων 

και των ασφαλιστικών εισφορών 

και πάσης φύσεως φορολογικών 

και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ 

του ∆ηµοσίου ή οιουδήποτε 

τρίτου) 

23.500,00 

905 
∆/νση Ανθρωπίνου 

∆υναµικού 
00.8242.07 915 

Εισφορές ΟΑΕ∆ (Προγράµµατα 

κοινωφελούς εργασίας) 04/2018 
4.861,48 

912 ∆/νση Πολιτισµού 15.6673.02 918 

Προµήθεια 4 τεσσάρων 

(συσκευών καθοδικής 

προστασίας κατά της 

ηλεκτρόλυσης για της ανάγκες 

του κτιρίου της ∆ηµοτικής 

Πινακοθήκης Πειραιά 

350,00 

914 
∆/νση Προσόδων και 

Εµπορίου 
45.6264.17 917 

Αποκατάσταση βλάβης στον ένα 

ψυκτικό θάλαµο συντήρησης 

νεκρών του τµήµατος 

∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων  

992,00 
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915 
∆/νση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών 
10.8261.01 921 

Επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού 44,34 € 

στην εταιρεία µε επωνυµία 

«ECONOMIC GROWTH 

ανώνυµη εταιρεία 

εξειδικευµένων µελετών και 

συµβουλευτικών υπηρεσιών» 

44,34 

917 

∆/νση Ανθρωπίνου 

∆υναµικού – 

Κατάρτισης 

10.6264.01 914 

Επισκευή και συντήρηση 

φωτοτυπικού µηχανήµατος τύπου 

KONICA MINOLTA bizhub 283 

314,25 

918 ∆/νση Πολιτισµού 15.7135.91 924 

Προµήθεια ενός 

επαναφορτιζόµενου φορητού 

συστήµατος µικροφωνικής 30 

watt RMS µε USB/Bluetooth και 

USB µικρόφωνο 178.870, 

µάρκας VONYX-ST 012, για τις 

ανάγκες της ∆/νσης Πολιτισµού.  

250,00 

919 
∆/νση Αρχ/κού & 

Λ.Τ.Ε 
30.6022.01 925 

Αποζηµίωση υπερωριακής 

εργασίας για Κυριακές και 

εξαιρέσιµες ηµέρες 2018 

σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 

19583/19-4-2018 απόφαση 

∆ηµάρχου 

4.000,00 

921 ∆/νση ∆ιοίκησης 10.6264.01 913 

Επισκευή ενός φωτοτυπικού 

µηχανήµατος µάρκας infotec IS 

2316 που βρίσκεται στο Γραφείο 

της Ε’ ∆ηµοτικής Κοινότητας 

226,90 

 


