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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

473. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 4.836,00€ σε βάρος του Κ.Α. 

10.6414.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την  

Μεταφορά επίπλων κ.λπ. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

474. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.369,10 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6672.28 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την  

προµήθεια ανταλλακτικών για το ∆Π 273 (δισκόπλακες φρένων, δίσκος φρένων 

κ.λπ). 

 

475. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6672.28 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την  

προµήθεια διαφορικό κοµπλέ για το ∆.Π 212. 

 

476. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 2.900,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6672.28 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την  

προµήθεια αντλία υδραυλικών για το ∆.Π 298. 

 

477. Ακύρωση του µε αριθµ. 1097 αιτήµατος ανάληψης δαπάνης µε α/α Μητρώο 

∆έσµευσης 1059 ποσού 170,00 € που δεσµεύθηκε σε βάρος του ΚΑ 20.7135.21, 

σύµφωνα µε την µε αρ. 450/2018 απόφαση της ΟΕ.,  λόγω ελλιπών στοιχείων στο 

αίτηµα ανάληψης δαπάνης. 

 

478. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 6.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6117.75 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για παροχή 

υπηρεσιών συµβούλου για εξοικονόµηση ενέργειας ∆ηµοτικού φωτισµού. 

 

479. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 4.994,72 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6672.12 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για 

προµήθεια ανταλλακτικών και υλικών για επισκευή µηχανηµάτων θέρµανσης 

και κλιµατισµού. 

 

480. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 35.242,04 € σε βάρος των προϋπολογισµών 

του ∆ήµου οικονοµικών ετών 2018 – 2019  και διάθεση πίστωσης ποσού 7.539,2 € 

σε βάρος των Κ.Α. 30.6662.77 (ποσού 3.769,60 €) & Κ.Α 30.6662.21 (ποσού 

3.769,60 €) του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 για 

προµήθεια ασφαλτοµίγµατος Α265 και ψυχράς καθώς και ασφαλτικού υλικού σε 

συσκευασία 25 Kgr. 

 

481. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 74.400,00 € σε βάρος των προϋπολογισµών 

του ∆ήµου οικονοµικών ετών 2018 – 2019  και διάθεση πίστωσης ποσού 

12.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.7332.30 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2018 για την ανάγκη κλάδευσης και αποκοµιδής φυτικών 

υπολειµµάτων υψηλόκορµων δένδρων της ∆/νσης Περ/ντος – Πρασίνου (οικ. έτος 

2018-2019) 

 

482. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.472,00 € σε βάρος των προϋπολογισµών του 

∆ήµου οικονοµικών ετών 2018 – 2019  και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 10.6264.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
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2018 για την συντήρηση µηχανής γραµµατοσήµανσης του Τµήµατος 

Πρωτοκόλλου – ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου. 

 

483. Ακύρωση της µε αρ. 440/2018 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που 

αφορά την αµοιβή για την αξιοποίηση των συλλογών Τσακίρη, Λαζάρου, 

Αραβαντινού, την ολοκλήρωση του αποθηκευτικού χώρου και την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά, διότι στο 

πινακάκι του πρωτογενούς αιτήµατος έχει γίνει λάθος υπολογισµός Φ.Π.Α. 

 

484. Μη άσκηση  έφεσης κατά της µε αρ. Α. 3319/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 6
ο
 Μονοµελές).  

 

485. Άσκηση έφεσης κατά της µε αρ. Α. 3598/2018 αποφάσεως του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 11
ο
 Τριµελές ) σχετικά µε την υπ’ αρ. 5493/1/2004 

εγγραφή της Ε.Υ∆.Α.Π. στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθαριότητας και 

φωτισµού και δηµοτικού φόρου, οικονοµικού έτους 2004. 

 

486. Αποδοχή της δωρεάς ειδών πρώτης ανάγκης εκ µέρους της εταιρείας «ΛΙΝΤΛ 

ΕΛΛΑΣ & Σια Ο.Ε», για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου 

Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & του Ν. 3852/10 (άρθρο 72, 

παρ. 1, περ. η΄ «περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής». 

 

487. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ποσού 1400 € (χιλίων 

τετρακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµ. 376/31-05-2018   

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του  Κ.Α. 35.6422.14 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου του Οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου 

υπαλλήλου του  ∆ήµου Πειραιά κ. Οικονόµου Αικατερίνης. Το ένταλµα 

προπληρωµής αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης µονοµελούς 

αντιπροσωπίας του ∆ήµου Πειραιά , για τη συµµετοχή στο ευρωπαϊκό έργο 

«Productive green infrastructure for post industrial urban regeneration» στα 

πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος  HORIZON 2020 που διεξήχθη στην 

πόλη Άαχεν της Γερµανίας από τις 11-6-2018 έως τις 17-6-2018 

 

488. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

10.6232.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 και 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια δηµόσιου φανερού 

προφορικού µειοδοτικού διαγωνισµού που αφορά στη µίσθωση ακινήτου εντός 

των διοικητικών ορίων της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και 

συγκεκριµένα εντός των κάτωθι ορίων, Γρ. Λαµπράκη έως Ακτή Μιαούλη, 

Εθνικής Αντιστάσεως και από Σκουζέ έως Ελευθερίου Βενιζέλου, προκειµένου να 

µεταστεγαστεί το Γενικό Αρχείο του ∆ήµου που βρίσκεται στον 2
ο
 όροφο του 

κτιρίου επί της Ακτής Ποσειδώνος 2. 

 

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

ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για το έργο: 

«Αντικατάσταση φθαρµένων και επικινδύνων για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών 

πινάκων διανοµής και ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ)» προϋπολογισµού δαπάνης 161.283,70 

€ πλέον Φ.ΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

490.  Αναβολή  λήψης απόφασης σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, που 

αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την εκτέλεση του έργου: 
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«Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων ∆ήµου 

Πειραιά έτους 2018», προϋπολογισµού δαπάνης 240.400 € πλέον Φ.ΠΑ., 

προκειµένου να ζητηθεί από τους ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ 

ΑΤΕ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΡΙΝΟ του ΕΥΡΙΠΙ∆Η, οι οποίοι έχουν δώσει ποσοστά 

έκπτωσης 73,05%, 69,02% και 67,07% αντίστοιχα, εντός προθεσµίας δέκα ηµερών, 

επαρκής τεκµηρίωση σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης  του έργου που 

περιγράφεται στη µελέτη της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

491.  Αναβολή  λήψης απόφασης σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, που 

αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την εκτέλεση του έργου: 

«Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά επειγούσης φύσης σε όλες τις 

∆ηµοτικές Κοινότητες» Α.Α.Ε. 1/2016  προϋπολογισµού δαπάνης 322.580,65 € 

πλέον Φ.ΠΑ,  προκειµένου να ζητηθεί από τους κ.  ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ ∆ΑΜΙΑΝΟ και 

LM CONSTRUCTION AKTE, οι οποίοι έχουν δώσει ποσοστά έκπτωσης 64% και 

54% αντίστοιχα, εντός προθεσµίας δέκα ηµερών, επαρκή τεκµηρίωση σχετικά µε 

τη δυνατότητα εκτέλεσης  του έργου που περιγράφεται στη µελέτη της αρµόδιας 

Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

492. Αναβολή  λήψης απόφασης σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, που 

αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την εκτέλεση του έργου: 

«Πύκνωση Φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων» Α.Α.Ε.4/2017, προϋπολογισµού 

δαπάνης 241.935,48 € πλέον Φ.ΠΑ., προκειµένου να ζητηθεί από τους κ.κ.  

ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ ∆ΑΜΙΑΝΟ και ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, οι οποίοι έχουν 

δώσει ποσοστά έκπτωσης 58% και 48% αντίστοιχα, εντός προθεσµίας δέκα 

ηµερών, επαρκής τεκµηρίωση σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης  του έργου που 

περιγράφεται στη µελέτη της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

493. Έγκριση  των Νο 1 & Νο 2  Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη της εταιρείας ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ ως προσωρινού αναδόχου του διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας 

«Προµήθεια ειδών ∆ιατροφής για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθµών και 

του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων γυναικών του ∆ήµου Πειραιά για τις 

σχολικές χρονιές 2018-2019 & 2019-2020», προϋπολογισµού δαπάνης 441.629,81 €  

συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως 

ισχύει. 

 

494. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της 

εταιρείας ΛΑΝΤΚΟ ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού 

για την εκτέλεση της Προµήθεια Υλικών Αυτόµατης Άρδευσης προϋπολογισµού 

δαπάνης 59.823,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει 

 

495. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έκθεσης των αποτελεσµάτων εκτέλεσης 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου δεύτερου τριµήνου του έτους 2018, για το χρονικό 

διάστηµα από 1/01/2018 έως 30/6/2018. 

 

496. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών – αξιολόγησης 

προσφορών για το έργο: «Κατασκευές προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του 

∆ήµου Πειραιά», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 221  του Ν. 4412/2016. 
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497. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών – αξιολόγησης 

προσφορών για το έργο: «Αντικατάσταση φθαρµένων και επικινδύνων για την 

ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ)», σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 221  του Ν. 4412/2016. 

 

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

συνοπτικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια: 

«Προµήθεια Ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των µηχανηµάτων 

και οχηµάτων του ∆ήµου» προϋπολογισµού δαπάνης 31.810,00 € πλέον Φ.ΠΑ, 

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

 

499. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων 

 

 

ΑΡΙΘ 

ΑΙΤΗΜ. 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Κ.Α.Ε. 

Α/Α 

ΜΗΤΡ. 

∆ΕΣΜ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

1148 

∆/νση 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου 

35.6012.01 1121 

Υπερωριακή απασχόληση 

µονίµων υπαλλήλων της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου για 

το Α΄ Εξάµηνο του 2018 

(συµπληρωµατική πίστωση µε 

αρ. µητρ. ∆έσµευσης 304) 

9.500,00 

1149 

∆/νση 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου 

35.6022.01 1120 

Υπερωριακή απασχόληση 

Ι.∆.Α.Χ. υπαλλήλων ∆/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου για 

το Β΄ Εξάµηνο του 2018 

750,00 

1154 ∆/νση Πολιτισµού 15.6615.07 1128 

Εκτύπωση εντύπου για την 

προβολή της ∆ηµοτικής 

Πινακοθήκης Πειραιά 

650,00 

1155 ∆/νση Πολιτισµού 15.6615.07 1127 

Εκτύπωση εντύπου υλικού για 

την προβολή περιοδικής έκθεσης 

∆ηµοτικής Πινακοθήκης Πειραιά 

1.000,00 

1156 

∆/νση 

Βρεφονηπιακών 

Σταθµών 

15.6264.01 1122 

Επισκευή φωτοτυπικού SHARP 

MX-M200D ια το γραφείο της 

εντεταλµένης ∆ηµοτικής 

Συµβούλου Βρεφ/κών Σταθµών 

286,44 

1157 ∆/νση ∆ιοίκησης  00.6451.01 1119 

Ανανέωση συνδροµής στο 

Τριµηνιαίο Περιοδικό 

«Επιθεώρησις ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

και ∆ιοικητικού ∆ικαίου» για το 

έτος 2018 

190,00 

1163 

∆/νση 

Προγραµµατισµού & 

Ανάπτυξης 

00.6117.82 1149 

Υπηρεσίες εξειδικευµένου 

χρηµατοδοτικού συµβούλου στο 

πλαίσιο Εθνικών, Κοινοτικών και 

∆ιεθνών Προγ/των 2017-2018 

24.800,00 

1168 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης  
20.6672.28 1133 

Προµήθεια ανταλλακτικών για το 

∆ΠΜ 23 (στρόφαλος , µπιέλα 

κ.λπ.) 

438,96 

1169 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1134 

Προµήθεια δεξιού γρύλου 

παραθύρου για το ∆Π 112 
74,40 

1170 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1135 

Προµήθεια µπάρα τιµονιού για 

το ∆Π 155 
303,80 

1171 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1136 

Προµήθεια ρολόι ταχογράφου 

για το ∆Π 167 
74,40 
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1172 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6264.21 1137 

Εργασία και ανταλλακτικά για το 

∆Π 176 
982,39 

1174 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1139 

Προµήθεια τρόµπα και 

θερµοστάτη για το ∆.Π 226 
874,20 

1175 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1140 

Προµήθεια σκάστρα και 

φυσούνα αέρος για το ∆.Π 233 
1.232,56 

1177 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1141 

Προµήθεια αρ. καθρέπτη 

(κοµπλέ µε το µπράτσο) για το 

∆Π 242 

303,80 

1178 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1142 

Προµήθεια µπουζί κίτας για το 

∆.Π 248 
148,80 

1179 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6264.21 1143 

Εργασία και ανταλλακτικά για το 

∆.Π 251 
217,00 

1180 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1144 

Προµήθεια αντλία φρένου για το 

∆.Π 271 
639,84 

1181 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1145 

Προµήθεια κρύσταλλο καθρέπτη 

και καθρέπτη για το ∆Π 283 & 

284 

513,36 

1182 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1146 

Προµήθεια εµπρός καπώ, 

κλειδαριά καπώ και µεντεσές 

καπώ για το ∆.Π 292 

406,10 

1184 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1148 

Προµήθεια µαρκούτσι υδρ. 

Τιµονιού για το ∆Π 301 
148,80 

1185 
∆/νση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών 
00.6516 1131 

Χρεολύσια δανείων – 

παρακράτηση από τακτικές 

κατανοµές 2018 

71.171,68 

1186 ∆/νση ∆ιοίκησης 10.6012.03 1154 

Αποζηµίωση ειδικού γραµµατέα 

∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 

τήρηση των πρακτικών των 

συνεδριάσεων έτους 2018 

300,00 

1189 

∆/νση 

Προγραµµατισµού & 

Ανάπτυξης 

30.6661.62 1129 
Μια κλειδαριά καγκελόπορτας 

ασφαλείας µε πύρο 
86,80 

1190 

∆/νση 

Προγραµµατισµού & 

Ανάπτυξης 

30.6661.62 1130 

Μια κλειδαριά ασφαλείας µε 

αφαλό ασφαλείας 95 m m και 10 

κλειδιά. 

78,12 

1192 
∆/νση Προσόδων & 

Εµπορίου  
10.8261.01 1132 

Επιστροφή ποσού 105,27 € ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντος 

στην ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Η 

επιστροφή του ποσού εγκρίθηκε 

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε 

την 467/2018 απόφαση 

105,27 

1193 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6264.01 1155 

Επισκευή και συντήρηση 

φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 

µάρκας KONIKA MINOLTA 

bizhub 283 του τµήµατος 

Κίνησης Οχηµάτων 

Μηχανηµάτων που ανήκει στη 

∆/νση Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

314,25 
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1198 

∆/νση Ανθρωπίνου 

∆υναµικού & 

Κατάρτισης 
10.6021.02 1156 

Αποζηµίωση της υπαλλήλου µε 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

∆ικαίου Αορίστου Χρόνου 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΤΑΚΟΥΧΗ του 

ΜΙΓΚΙΡ∆ΙΤΣ , λόγω 

συνταξιοδότησης 

2.727,00 

1199 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1157 

Προµήθεια ,ανταλλακτικών ,για 

το ∆ΠΜ 20 (ιµάντα µηχανής 

ντίζα χειρόφρενου κ.λπ.) 

94,86 

1200 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6264.21 1158 

Εργασία και ανταλλακτικά για το 

∆Π 155 
347,20 

1201 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1159 

Προµήθεια µπιλιοφόρου τροχού 

κοµπλέ για το ∆Π 180 
173,60 

1202  
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1160 

Προµήθεια ανταλλακτικών για το 

∆Π 210 (µαστός, µαρκούτσι υδ. 

ελαίου κ.λπ) 

621,24 

1204 
∆/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης 
20.6672.28 1161 

Προµήθεια ανταλλακτικών για το 

∆Π 294 (ιµάντας µηχανής, σετ 

αµπραγιάζ κ.λπ) 

499,72 

1208 
∆/νση Ανθρωπίνου 

∆υναµικού 
10.7413.02 1164 

Ανάθεση εργασίας σε εξωτερική 

υπηρεσία προστασίας και 

πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την 

εκτίµηση επαγγελµατικού 

κινδύνου συνεχιζόµενος 

25.291,36 

1211 
∆/νση Ανθρωπίνου 

∆υναµικού 
10.6021.04 1167 

Εφάπαξ για ΓΕΡΟΝΤΗ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
16.266,71 

 


