
 

  

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  Πειραιάς,   19 Οκτωβρίου 2018 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343  Αριθ. πρωτ.  50973/1044 

         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. 

 

 53
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 23 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
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 279.776,47 €, 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, 5
ου

 ∆ιµήνου 2018 

(Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 61.926,13 €, 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, 5
ου

 ∆ιµήνου 2018 

(Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

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, 5
ου

 ∆ιµήνου 2018 

(Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 50.224,80 €,  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, 5
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 
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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, 

5
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

ΘΕΜΑ  6
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 73.881,50 €,  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 Προνοιακού Επιδόµατος  Κίνησης Παρ/κών – Τετρ/κών 

Ακρωτ/νων, 5
ου

 ∆ιµήνου 2018 (Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

ΘΕΜΑ  7
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.265.229,79 €, 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, 5
ου

 ∆ιµήνου 2018 

(Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

ΘΕΜΑ  8
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 388.996,66 €, 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, 5
ου

 

∆ιµήνου 2018 (Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 56.275,33 €,  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, 5
ου

 ∆ιµήνου 

2018 (Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 467.239,23 €,  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,  5
ου

 ∆ιµήνου 

2018 (Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.788,00 €,  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 5
ου

 ∆ιµήνου 

2018 (Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

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, 5
ου

 ∆ιµήνου 2018 

(Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 311,09 €, 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 
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της ∆ΙΑΣ Α.Ε. για την πληρωµή των προνοιακών  επιδοµάτων 5
ου

 ∆ιµήνου 

2018 (Σεπτέµβριος - Οκτώβριος). 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής Θ687, ποσού 440,00€, 

που εκδόθηκε σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 565/30-08-2018 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 και 00.6423 του 

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

υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά Ανδρονίκης Φατλέ. Το ένταλµα προπληρωµής 

αφορά στην πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση  αεροπορικώς του ∆ηµάρχου 

Πειραιά Ιωάννη Π. Μώραλη, του Αντιδηµάρχου Ανδρέα Βεντούρη, του 

επιστηµονικού συνεργάτη του ∆ηµάρχου Βασιλείου Τοκάκη και του ειδικού 

συνεργάτη του ∆ηµάρχου Γεράσιµου Αγγελετάκη στην αδελφοποιηµένη πόλη 

της Οδησσού από 01-09-2018 έως 04-09-2018». 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
:Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ποσού 1500,00€ 

(χιλίων πεντακοσίων ευρώ) που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµ. 311/15-05-

18 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 30 6422.09 του 

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

υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΤΤΑ. Το ένταλµα προπληρωµής 

αφορά την πληρωµή εξόδων µετάβασης µονοµελούς αντιπροσωπείας του ∆ήµου 

Πειραιά, στo Ρίµινι-Ιταλία από 23 έως 26 Μαϊου 2018 προκειµένου να έχει 

συµµετοχή  στη 4
η
 ∆ιακρατική συνάντηση του έργου MOBILITAS . 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ποσού 30.000,00 €  

που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αριθµ. 596/2018 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για Ταχυδροµικά Τέλη. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Ακύρωση της µε αριθ. 435/2018 απόφασης της Ο.Ε που αφορά την 

παροχή υπηρεσιών µελέτης εφαρµογής και εγκατάστασης συστήµατος 

ανάλυσης επικινδυνότητας τροφίµων στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου HACCP των 

Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου µας», σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 221  του Ν. 4412/2016 διότι δεν θα καταστεί δυνατόν, λόγω διαδικασιών 

να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου εντός του έτους 2018. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
: Ακύρωση των µε αριθµ. 1154 & 1155 αιτηµάτων ανάληψης δαπάνης µε 

α/α 1128 & 1129 του µητρώου δεσµεύσεων αντίστοιχα που αφορούν την 

εκτύπωση έντυπου υλικού για την προβολή της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης 

Πειραιά και εκτύπωση έντυπου υλικού για την προβολή περιοδικής έκθεσης 

∆ηµοτικής Πινακοθήκης Πειραιά διότι δεν έχει εκδοθεί πρωτογενές αίτηµα.  

 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής διενέργειας των συνοπτικών 

διαγωνισµών – αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση των κάτωθι 

µελετών: α) Στατική µελέτη- έλεγχος στατικής επάρκειας του ∆ηµοτικού 

κτιρίου επί των οδών Παξών και Ερµουπόλεως (Βρεφονηπιακός Σταθµός) µε 

προεκτιµώµενη αµοιβή 42.448,12 € πλέον Φ.Π.Α και β) Αποκατάσταση και 

επανάχρησης διατηρητέου κτιρίου για µετεγκατάσταση υπηρεσιών του ∆ήµου 

Πειραιά επί της οδού Ρετσίνα 47. Υποέργο 1: Στατική µελέτη µε 

προεκτιµώµενη αµοιβή 59.398,21 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 221  του Ν. 4412/2016 

 



 4 

ΘΕΜΑ 20
ο
: Παράταση προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 

εταιρεία ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ, προσωρινής αναδόχου 

του έργου: «Εργασίες Υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων 

δικτύων όλων των ∆ηµοτικών Κτιρίων » προϋπολογισµού δαπάνης 80.644,75 € 

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

και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά 

µε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια: «Προµήθεια δύο (2) 

απορριµµατοφόρων οχηµάτων και την τριετή επισκευή και συντήρηση 

αυτών», προϋπολογισµού δαπάνης 470.000,00 € πλέον  ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Πύκνωση Φρεατίων υδροσυλλογής 

οµβρίων» Α.Α.Ε.4/2017, προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € πλέον Φ.ΠΑ., 

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

 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού 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,  σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

 

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

µε την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια Ανταλλακτικών για τη συντήρηση και 

επισκευή των µηχανηµάτων και οχηµάτων του ∆ήµου» προϋπολογισµού 

δαπάνης 39.444,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016. 

 

ΘΕΜΑ 25: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

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

Ανάθεση της σύµβασης υποστήριξης – ανάπτυξης ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά προϋπολογισµού 

δαπάνης 29.931,52 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει 

 

ΘΕΜΑ 26: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την 

εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο ∆ηµοτικό Σταθµό 

Οχηµάτων επί της οδού Ρετσίνα 45», προϋπολογισµού δαπάνης 57.486,60 € 

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

 

ΘΕΜΑ 27: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση Κλειστού 

Γυµναστηρίου Μπάσκετ Καµινίων επί των οδών Υµηττού και Μουτσοπούλου, 
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∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης 577.481,01€ €  πλέον  ΦΠΑ., 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΘΕΜΑ 28
ο
: Μερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου 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 Επικοινωνίας Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

11. ∆/νση Μηχ/κού – Ηλεκ/κού 

12. ∆/νση ∆ιοίκησης 

13. ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών 

14. ∆/νση Πολιτισµού 

15. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε 

16. ∆/νση Οδοποίας – Αποχ/σης 

17. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

18. ∆/νση Πληροφορικής 

19. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 


