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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 4
Της 1ης έκτακτης συνεδρίασης που έγινε την Πέµπτη 4 Ιανουαρίου 2018, ύστερα από τη µε
αριθ. πρωτ. 279/10/4-1-2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα.
Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.
Παρόντες είναι οι κ.κ. Αντωνάκου Σταυρούλα, Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου
Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης Παναγιώτης και Καρβουνάς Νικόλαος, τακτικά µέλη.
Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Αργουδέλης
Αλέξανδρος, Κάρλες Αναστάσιος, Μελά Σταυρούλα και Σαλπέας Ηλίας.
Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή, που συνήλθε εκτάκτως σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10, βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10.
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 269.284,57 € και έκδοση ισόποσου
εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.09 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ανιηλίδου
Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του Προνοιακού Επιδόµατος Τυφλότητας, 6ου
∆ιµήνου 2017 (Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου).
Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη λήψη του µε
αρ. πρωτ. 06/3-1-2018 εγγράφου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
– Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας, το οποίο έχει ως εξής:
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικών Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας

Προς την Οικονοµική Επιτροπή

Θέµα: «Λήψη απόφασης για τον ορισµό υπολόγων, προκειµένου να εκδοθούν δώδεκα (12)
Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής, για την καταβολή Προνοιακών Επιδοµάτων 6ου
∆ιµήνου 2017 (Νοέµβριος – ∆εκέµβριος), στους κατά νόµο δικαιούχους».
Παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο Σώµα για τη λήψη απόφασης, µε την οποία θα
εκδοθούν Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής για την καταβολή Προνοιακών Επιδοµάτων
6ου διµήνου 2017, (Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2017).
Η αρµοδιότητα της καταβολής των παραπάνω επιδοµάτων, µαζί µε την αρµόδια
υπηρεσία, µεταφέρθηκε από 1/1/2011 στο ∆ήµο Πειραιά από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Αθήνας-Πειραιά, Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Πειραιά σύµφωνα µε το Ν.3852/10
(«Καλλικράτης»).
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/06 σε συνδυασµό µε τα άρθρα
32, 34 και 37 του Β.∆.17-5/15-05-1959 «περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 72 του Ν.3852/10 («Καλλικράτης»), παρακαλούµε
να εγκρίνετε, τη διάθεση των ποσών σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού
έτους 2018 και την έκδοση ισόποσων Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής στο όνοµα
των µονίµων υπαλλήλων µας:
1. Κ.Α.15.6741.09 (Επίδοµα Τυφλότητας) ποσού 269.284,57 € στην υπάλληλο
∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου.
2. Κ.Α.15.6741.10 (Επίδοµα Κωφαλαλίας) ποσού 56.025,53 € στην υπάλληλο Τσακίρη
Ευαγγελία του Ευαγγέλου.
3. Κ.Α.15.6741.13 (Επίδοµα Οµογενών Προσφύγων) ποσού 2.583,97 € στην υπάλληλο
Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου.
4. Κ.Α.15.6741.07 (Επίδοµα Τετραπληγίας-Παραπληγίας Ανασφ/στων) ποσού 50.665,40
€ στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου.
5. Κ.Α.15.6741.08 (Επίδοµα Τετραπληγίας-Παραπληγίας ∆ηµοσίου) ποσού 61.562,40 €
στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου.
6. Κ.Α.15.6741.05 (Επίδοµα Κίνησης Παρ/κων-Τετρ/κων Ακρωτ/νων) ποσού 73.573,50
€ στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου.
7. Κ.Α.15.6741.01 (Επίδοµα Βαριάς Αναπηρίας) ποσού 1.285.155,66 € στον υπάλληλο
Κούκουρα Θεόδωρο του Κυριάκου.
8. Κ.Α.15.6741.04 (Επίδοµα Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης) ποσού 377.138,77 € στην
υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου.
9. Κ.Α.15.6741.06 (Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής) ποσού 55.005,17 € στην
υπάλληλο ∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου.
10. Κ.Α.15.6741.02 (Επίδοµα Αιµατολογικών Νοσηµάτων) ποσού 470.699,19 € στον
υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη.
11. Κ.Α.15.6741.03 (Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης) ποσού 4.182,00 € στον
υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη.
12. Κ.Α.15.6741.11 (Επίδοµα Χανσενικών) ποσού 9.758,00 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό
Νικόλαο του Ιωάννη.
Η προθεσµία απόδοσης του λογαριασµού από τους παραπάνω υπαλλήλους παρακαλούµε να
οριστεί τρίµηνη, από την ηµεροµηνία έκδοσης του εντάλµατος προπληρωµής.
-ΟΕντετ. Σύµβουλος
Χρήστος Αγραπίδης

Η Ο.Ε., αφού µελέτησε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 «περί
αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής», του Ν. 3463/06 άρθρο 172 «περί ενταλµάτων
προπληρωµής»), σε συνδυασµό µε τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του από 17-5-59 Β.∆. «περί
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων», του Π.∆. 80/2016,
Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου µετά από διαλογική συζήτηση των µελών της,
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Αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης
2. Εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ποσού 269.284,57 (αριθµός αιτήµατος
ανάληψης δαπάνης 3 και α/α 6 µητρώου δεσµεύσεων) και εγκρίνει την έκδοση
ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.09 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της µονίµου
υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ανιηλίδου Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του
Προνοιακού Επιδόµατος Τυφλότητος, 6ου ∆ιµήνου 2017 (Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου).
3.

Ορίζει τρίµηνη προθεσµία από την έκδοση του πιο πάνω εντάλµατος προπληρωµής,
για απόδοση λογαριασµού από την υπόλογο.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ.
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

