
       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,   12 Οκτωβρίου 2018 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343  Αριθ. πρωτ. 49232/1010     

         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. 

 

 52
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  Τρίτη 16 Οκτωβρίου 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 711/2018 

ποσού 275.733,30 € στην υπάλληλο ∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 541/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τυφλότητας του 

4
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 315 δικαιούχων.  

  

ΘΕΜΑ 2
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 712/2018 

ποσού 59.018,07 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 542/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Κωφαλαλίας του 

4
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  83 δικαιούχων.    

 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 713/2018 

ποσού 2.465,40 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την  543/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Οµογενών 

Προσφύγων του 4
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 35 δικαιούχων.    

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 714/2018 

ποσού 51.766,80 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το 
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ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 544/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας-

Παραπληγίας Ανασφαλίστων του 4
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 715/2018 

ποσού 58.375,60 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την  545/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Τετραπληγίας-

Παραπληγίας ∆ηµοσίου του 4
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 39 δικαιούχων.             

      

ΘΕΜΑ 6
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 716/2018 

ποσού 74.657,00 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 546/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Κίνησης 

Παραπληγικών-Τετραπληγικών Ακρωτηριασµένων του 4ου  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 

224 δικαιούχων.                  

     

ΘΕΜΑ 7
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 717/2018 

ποσού 1.253.411,49 € στον υπάλληλο Κούκουρα Θεόδωρο του Κυριάκου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 547/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Βαριάς 

Αναπηρίας του 4
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 1.968 δικαιούχων.     

 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 718/2018 

ποσού 386.695,02 € στην υπάλληλο Τσακίρη Ευαγγελία του Ευαγγέλου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 548/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Βαριάς 

Νοητικής Καθυστέρησης του 4
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 364 δικαιούχων.    

       

ΘΕΜΑ 9
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 719/2018 

ποσού 56.477,66 € στην υπάλληλο ∆ανιηλίδου Βασιλική του Σωτηρίου. Το 

ένταλµα αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 549/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Στεγαστικής 

Συνδροµής του 4
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 111 δικαιούχων. 

    

ΘΕΜΑ 10
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 720/2018 

ποσού 447.667,03 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα 

αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 550/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Αιµατολογικών 

Νοσηµάτων του 4
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 349 δικαιούχων. 

    

ΘΕΜΑ 11
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 721/2018 

ποσού 7.667,00 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα 

αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 551/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Εγκεφαλικής 

Παράλυσης του 4
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  3 δικαιούχων.    

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 722/2018 

ποσού 8.364,00 € στον υπάλληλο Μαλλιαρό Νικόλαο του Ιωάννη. Το ένταλµα 

αυτό εκδόθηκε σύµφωνα µε την 552/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής και αφορά την καταβολή Προνοιακού Επιδόµατος Χανσενικών του 

4
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 6 δικαιούχων.       

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. Α 1671/2018  

απόφασης του Στ Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.500,00 ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α 30.6422.09 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 στο 

όνοµα του µονίµου υπαλλήλου, κ. Μιχαήλ Μπούρµπου, για τη µετάβαση του 

µαζί µε τον µόνιµο υπάλληλο κ. Ιωάννη Πίττα, ως αντιπρόσωποι του ∆ήµου 

Πειραιά για τη συµµετοχή στη 5
η
 διακρατική συνάντηση για το έργο 

«MOBILITAS» στη Λεµεσό της Κύπρου, από 22 Οκτωβρίου ως 25 

Οκτωβρίου. 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 727/2018, 

ποσού 306,58 € 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. 553/2018 απόφαση της ΟΕ και 

αφορά στην αµοιβή της ∆ΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωµή των προνοιακών 

επιδοµάτων 4
ου 
διµήνου  2018.   

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του  συνοπτικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση της Προµήθειας Υλικών Κηποτεχνίας ετών 2018-

2019-2020, προϋπολογισµού δαπάνης 51.177,00 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
:  Έγκριση ή µη του Πρακτικού  Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

σχετικά µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση ή µη του  ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας: «Σίτιση των µαθητών του 

Μουσικού Σχολείου Πειραιά, σχολικού έτους 2018-2019», προϋπολογισµού 

δαπάνης 135.762 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει. 
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ΘΕΜΑ 18
ο
: Αναπροσαρµογή των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών για την 

αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 

2019 και έγκριση του προϋπολογισµού ανταποδοτικών τελών (εσόδων – 

εξόδων) για το οικονοµικό έτος 2019. 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για 

την  προµήθεια «α) Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας β) Στολών Φιλαρµονικής 

Ορχήστρας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου των ετών 2018-2019», 

προϋπολογισµού δαπάνης 34.803,10 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε 

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

 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το  

3
ο
 τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2018. 

 
 

                            

               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). 

 

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 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

11. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

12. ∆/νση Παιδείας & δια βίου Μάθησης 

13. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

14. ∆/νση Οδοποιίας - Αποχέτευσης 

15. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 


