
 

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,   24  Αυγούστου  2018 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343  Αριθ. πρωτ. 40017/827 

         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. 

 

 42
η
  συνεδρίαση Αναπληρωµατικά µέλη: Αστεριάδη Καλλιόπη, Γκερλές 

∆ηµήτριος, Μαντούβαλος Νικόλαος,  Μαστρονικόλας 

Ιωάννης, Ρέππας Παναγιώτης, Σιγαλάκος Κυριάκος. 

 

 

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

την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ  1
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 275.733,30 €, 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, 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Ιούλιος - Αύγουστος). 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού  59.018,07 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.10 

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

υπαλλήλου του ∆ήµου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή του 

Προνοιακού Επιδόµατος  Κωφαλαλίας, 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Ιούλιος - Αύγουστος) 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.465,40 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.13 

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

υπαλλήλου του ∆ήµου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή του 

Προνοιακού Επιδόµατος Οµογενών Προσφύγων, 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Ιούλιος - 

Αύγουστος). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 51.766,80 €,  σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.07 

του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα του µονίµου 

υπαλλήλου του ∆ήµου Μπουρίκου Μιχαήλ του ∆ηµητρίου  για την καταβολή του 

Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας – Παραπληγίας Ανασφ/στων, 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 

(Ιούλιος - Αύγουστος). 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 58.375,60 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.08 

του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα του µονίµου 

υπαλλήλου του ∆ήµου Μπουρίκου Μιχαήλ του ∆ηµητρίου για την καταβολή του 

Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας - Παραπληγίας ∆ηµοσίου, 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 

(Ιούλιος - Αύγουστος). 

 

ΘΕΜΑ  6
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 74.657,00 €,  σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.05 

του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα του µονίµου 

υπαλλήλου του ∆ήµου Μπουρίκου Μιχαήλ του ∆ηµητρίου για την καταβολή του 



 2 

Προνοιακού Επιδόµατος  Κίνησης Παρ/κών – Τετρ/κών Ακρωτ/νων, 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 

(Ιούλιος - Αύγουστος). 

 

ΘΕΜΑ  7
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.253.411,49 €, σε βάρος του Κ.Α. 

15.6741.01 του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα του 

µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Κούκουρα Θεοδώρου του Κυριάκου για την καταβολή 

του Προνοιακού Επιδόµατος Βαριάς Αναπηρίας, 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Ιούλιος - Αύγουστος). 

 

ΘΕΜΑ  8
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 386.695,02 €, σε βάρος του Κ.Α. 

15.6741.04 του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της 

µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Τσακίρη Ευαγγελίας του Ευαγγέλου για την καταβολή 

του Προνοιακού Επιδόµατος  Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 

(Ιούλιος - Αύγουστος). 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 56.477,66 €,  σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.06 

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

υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ανιηλίδου Βασιλικής του Σωτηρίου για την καταβολή του 

Προνοιακού Επιδόµατος  Στεγαστικής Συνδροµής, 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Ιούλιος - 

Αύγουστος). 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 447.667,03 €,  σε βάρος του Κ.Α. 

15.6741.02 του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα του 

µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Μαλλιαρού Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του 

Προνοιακού Επιδόµατος Αιµατολογικών Νοσηµάτων,  4
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Ιούλιος - 

Αύγουστος). 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 7.667,00 €,  σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.03 

του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα του µονίµου 

υπαλλήλου του ∆ήµου  Μαλλιαρού Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του 

Προνοιακού Επιδόµατος Εγκεφαλικής Παράλυσης 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Ιούλιος - 

Αύγουστος). 
 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 8.364,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.6741.11 

του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα του µονίµου 

υπαλλήλου του ∆ήµου Μαλλιαρoύ Νικόλαου του Ιωάννη για την καταβολή του 

Προνοιακού Επιδόµατος Χανσενικών, 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Ιούλιος - Αύγουστος). 
 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού306,58 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 

του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της  υπαλλήλου 

µας Ράπτη ∆ήµητρα του Νικολάου, για την καταβολή αµοιβής της ∆ΙΑΣ Α.Ε. για την 

πληρωµή των προνοιακών  επιδοµάτων 4
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Ιούλιος - Αύγουστος). 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 486/2018, ποσού 

305,97 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της υπαλλήλου µας Ράπτη ∆ήµητρας, σύµφωνα µε 

τη µε αριθ. 425/2018 απόφαση της ΟΕ και αφορά στην αµοιβή της ∆ΙΑΣ Α.Ε. για την 

πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων 3
ου 
διµήνου  2018. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού & αξιολόγησης 

προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισµό που αφορά στην προµήθεια: α) Ένδυση 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας έτους 2018- 20119 β) Στολών Φιλαρµονικής Ορχήστρας έτους 

2018 – 2019, σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό ΧΕΘ 512/2018, 

ποσού 5.000,00 € που εκδόθηκε σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα του υπαλλήλου µας ΧΑΣΤΑ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, σύµφωνα µε τη µε αριθ. 455/2018 απόφαση της ΟΕ και αφορά στην 
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πληρωµή λοιπών τελών κυκλοφορίας (Τέλη Χρήσης Μηχανηµάτων Έργου) του 

∆ήµου. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της 

Προµήθειας Γεωργικών Μηχανηµάτων, προϋπολογισµού δαπάνης 36.640,00 € πλέον 

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

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του  συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της 

Προµήθεια Ξυλείας και Συναφών Υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου, 

προϋπολογισµού δαπάνης 44.988,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 
 
 

ΘΕΜΑ 19
ο
 : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και κατακύρωση ή µη του συνοπτικού διαγωνισµού  για την ανάθεση 

εργασίας σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), εταιρεία ή 

φυσικό πρόσωπο, για την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου και την εκπλήρωση των 

προσδιοριζόµενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου, για Ιατρό 

Εργασίας, προϋπολογισµού δαπάνης 22.188,40 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Ναυαγοσωστική 

κάλυψη των Λουτρικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Πειραιά έτους 2018», 

προϋπολογισµού δαπάνης 59.047,31 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1& Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά 

µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την « Προµήθεια Σάκων Απορριµµάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου», 

προϋπολογισµού δαπάνης 182.420,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1& Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά 

µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την προµήθεια «Σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Πειραιά έτους 2018 - 

2019», προϋπολογισµού δαπάνης 135.762,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1& Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά 

µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την προµήθεια «Προµήθεια φυτικού υλικού για τα έτη 2018, 2019, 2020», 

προϋπολογισµού δαπάνης 129.838,80,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 24
ο
 : Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και κατακύρωση ή µη του συνοπτικού διαγωνισµού  για την Προµήθεια 

συσσωρευτών για τα οχήµατα, µηχανήµατα έργου, και δίκυκλα του ∆ήµου». 

προϋπολογισµού δαπάνης 47.714,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 25
ο
 : Έγκριση ή µη του από 20-8-2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

και ανάδειξη ή µη του κ. Ναυπακτίτη Γεώργιου, ως προσωρινού αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές 
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και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Πειραιά 

έτους 2018» προϋπολογισµού δαπάνης 240.400 € πλέον Φ.ΠΑ., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 
 

 

 

                   Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                    ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ  

 

                                      ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

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). 
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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. ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

8. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

9. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

10. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

11. ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & Κατάρτισης 

12. ∆/νση Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης 

13. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε 

 

 

 

 

           

 


