
 

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,   24 Μαΐου  2018 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343  Αριθ. πρωτ.     25692/509 

         e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης 

Αλέξανδρος, Βεντούρης Ανδρέας, Βοιδονικόλας 

Γεώργιος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης 

Παναγιώτης, Καρβουνάς Νικόλαος, Κάρλες Αναστάσιος, 

Μελά Σταυρούλα, Σαλπέας Ηλίας. 

 

 28
η
  συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αστεριάδη Καλλιόπη, Γκερλές 

∆ηµήτριος, Μαντούβαλος Νικόλαος,  Μαστρονικόλας 

Ιωάννης, Ρέππας Παναγιώτης, Σιγαλάκος Κυριάκος. 

 

 

Σας καλούµε να προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
που θα γίνει την Πέµπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 314/2018 

ποσού 275.233,46 € στην υπάλληλο ∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 250/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τυφλότητας του 

2
ου

 διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.09, µε ποσό επιστροφής 

απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 

µηδέν (0) από το σύνολο των 312 δικαιούχων.  

  

ΘΕΜΑ 2
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 315/2018 

ποσού 62.191,59 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 251/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Κωφαλαλίας του 

2
ου

 διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.10, µε ποσό επιστροφής 

απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 

µηδέν (0) από το σύνολο των  82 δικαιούχων.    

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 316/2018 

ποσού 2.542,88 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την  252/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Οµογενών 

Προσφύγων του 2
ου

  διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.13, µε ποσό 

επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι 

δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 37 δικαιούχων.    

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 317/2018 

ποσού 53.360,20 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το 
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ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 253/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας-

Παραπληγίας Ανασφαλίστων του 2
ου

 διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 

15.6741.07, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. 

Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 37 δικαιούχων.       

        

ΘΕΜΑ 5
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 318/2018 

ποσού 59.917,60 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την  254/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας-

Παραπληγίας ∆ηµοσίου του 2
ου

  διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.08, µε 

ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι 

δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 40 δικαιούχων.             

      

ΘΕΜΑ 6
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 319/2018 

ποσού 73.370,00 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 255/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Κίνησης 

Παραπληγικών-Τετραπληγικών Ακρωτηριασµένων του 2ου  διµήνου 2018 σε 

βάρος του Κ.Α. 15.6741.05, µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από 

τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 

223 δικαιούχων.                  

     

ΘΕΜΑ 7
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 320/2018 

ποσού 1.265.881,33 € στον υπάλληλο Κούκουρα Θεόδωρο του Κυριάκου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 256/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Βαριάς 

Αναπηρίας του 2
ου

  διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.01, µε ποσό 

επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν. Οι απλήρωτοι 

δικαιούχοι είναι ένας (0) από το σύνολο των 1.967 δικαιούχων.     

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 321/2018 

ποσού 394.758,13 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 257/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Βαριάς 

Νοητικής Καθυστέρησης του 2
ου

  διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.04, 

µε ποσό επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι 

απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 360 δικαιούχων.    

       

ΘΕΜΑ 9
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 322/2018 

ποσού 54.177,00 € στην υπάλληλο ∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 258/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Στεγαστικής 

Συνδροµής του 2
ου

  διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.06, µε ποσό 

επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ  µηδέν €. Οι απλήρωτοι 

δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 107 δικαιούχων. 

    

ΘΕΜΑ 10
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 323/2018 

ποσού 464.621,75 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα 

αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 259/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Αιµατολογικών 

Νοσηµάτων του 2
ου

  διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α.15.6741.02, µε ποσό 
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επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι 

δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των 352 δικαιούχων. 

    

ΘΕΜΑ 11
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 324/2018 

ποσού 2.788,00 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα 

αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 260/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Εγκεφαλικής 

Παράλυσης του 2
ου

  διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.03, µε ποσό 

επιστροφής απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι 

δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από το σύνολο των  2 δικαιούχων.    

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 325/2018 

ποσού 10.083,26 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα 

αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 261/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Χανσενικών του 

2
ου

 διµήνου 2018 σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.11, µε ποσό επιστροφής 

απλήρωτων δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι 

µηδέν (0) από το σύνολο των 7 δικαιούχων.       

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 349.060,00 € σε βάρος των 

προϋπολογισµών των οικονοµικών  ετών 2018-2019-2020 και διάθεση 

πίστωσης ποσού 100.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7336.38 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για τις εργασίες για την 

κατασκευή προσβάσεων ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του ∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 24.440,40 € σε βάρος του 

Κ.Α. 10.7135.32 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για 

την  προµήθεια τηλεφωνικών ψηφιακών συσκευών VOiP για τις υπηρεσίες του 

∆ήµου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 9.968,36 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6673.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την  

προµήθεια παραδοσιακών µπράτσων για την αντικατάσταση καταστραφέντων 

στα φωτιστικά της Πειραϊκής Χερσονήσου. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 1.368,96 € σε βάρος του Κ.Α. 

20.6264.21 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για την  

προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών  για  το ∆.Π 201. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 61.695,30 € σε βάρος των 

προϋπολογισµών των οικονοµικών ετών 2018-2019-2020 και διάθεση πίστωσης 

ποσού 1.860,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.05, ποσού 1.240,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 35.6692.15, ποσού 1.240,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.03, ποσού 904,00 

€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6693.03, ποσού 2.243,05 € σε βάρος του Κ.Α. 

35.6692.01, ποσού 2.893,93 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6693.06 και ποσού 9.461,20 

€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.02 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού 

έτους 2018, για την Προµήθεια Υλικών Κηποτεχνίας. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Άσκηση ή µη  ενδίκων µέσων  κατά της υπ’ αρ. Α1861/2017 αποφάσεως 

του Β’ Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 
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ΘΕΜΑ 19
ο
: Άσκηση ή µη  ενδίκων µέσων  κατά της υπ’ αρ. 269/2018 αποφάσεως του  

Ειρηνοδικείου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Άσκηση ή µη  αναίρεσης  κατά της µε αρ. 478/2017 απόφασης του  

Εφετείου  Πειραιά 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. 2095/2018 απόφασης του  

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (διαδικασία εργατικών διαφορών). 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη 

διενέργεια  ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την εκτέλεση 

του έργου: «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του ∆ήµου 

Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 644.956,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη 

διενέργεια  ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την εκτέλεση 

του έργου: «Ανακαίνιση Ιωνιδείου Σχολής» προϋπολογισµού δαπάνης 

150.500,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη 

διενέργεια  ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την εκτέλεση 

του έργου: «Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης έκτακτων ζηµιών σε 

∆ηµοτικά Κτίρια» προϋπολογισµού δαπάνης 80.644,86 € πλέον Φ.Π.Α, 

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

 

ΘΕΜΑ 25
ο
: Έγκριση ή µη του από 16-5-2018 Πρακτικού της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή 

Ασφαλτικών & λοιπών οδοστρωµάτων ∆ήµου Πειραιά Α.Α.Ε. 2/2017» 

προϋπολογισµού δαπάνης 2.822.580,64 € πλέον  ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 26
ο
: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 14.999,04 € σε βάρος του 

Κ.Α. 10.7134.44 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για 

την  προµήθεια εκτυπωτών για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου. 

 

ΘΕΜΑ 27
ο
: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 44.181,20 € σε βάρος των 

προϋπολογισµών των οικονοµικών  ετών 2018-2019 και διάθεση πίστωσης 

ποσού 37.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.01 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για  την προµήθεια χαρτιού πολλαπλών 

εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά. 

  

ΘΕΜΑ  28
ο
: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων. 

 
                                       

          Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        

        ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

           

               ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ 

ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ 

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

 

Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.pireasnet.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 κ. Πασχαλίνα Καλαγιά – Καραµαλάκου 

5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

6. Νοµική Υπηρεσία  

7. Γραφεία Συνδυασµών 

8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών  

10. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.ΤΕ 

11. ∆/νση Πληροφορικής 

12. ∆/νση Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού 

13. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

14. ∆/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου 

15. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης 

16. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 


