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 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

621. Έγκριση νοµικής υποστήριξης του πρώην ∆ηµάρχου Πειραιά κ. Βασιλείου 

Μιχαλολιάκου και του πρώην Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν. Πειραιά (Οργανισµός 

Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νεολαίας Πειραιά) κ. Γεωργίου Σιγάλα, ενώπιον του 

Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά τη δικάσιµο της 06-11-2018 ή 

σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νοµικής 

υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών») όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017 

 

622. Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  που αφορά 

στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό για την σύναψη δηµόσιας 

σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Κέντρο Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας 

για τη Γαλάζια Ανάπτυξη», προϋπολογισµού δαπάνης 1.451.612,90 €  πλέον  

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

 

623. Παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο µε έµµισθη εντολή του 

∆ήµου Πειραιά ΠΕΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  για τη νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου 

Πειραιά ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά την συζήτηση 

της υπόθεσης Στυλιανού και Ειρήνης Σαλαγάρα µε στοιχεία ΓΑΚ αγωγής 

7524/2016, ΕΑΚ αγωγής 3917/2016, ΓΑΚ κλήσης για συνέχιση δίκης 8389/2018 

και ΕΑΚ κλήσης για συνέχιση δίκης 3701/2018. 

 

624. Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και απευθείας αναθέσεων  

αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και υπηρεσιών έως του ποσού των 60.000 € 

πλέον Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

625. 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.  

  

626. 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.    

 

627. 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 



Κατάσταση θεµάτων της  52
ης 

 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (16-10-2018) 

 

 2 

δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από 

το σύνολο των 35 δικαιούχων.    

 

628. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµό 714/2018 ποσού 

51.766,80 € στον υπάλληλο Μπουρίκο Μιχαήλ του ∆ηµητρίου. Το 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.       

        

629. 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.             

      

630. 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.                  

     

631. 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.     

 

632. 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.    

       

633. 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. 
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634. 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 επιστροφής απλήρωτων 

δικαιούχων από τη ∆ΙΑΣ µηδέν €. Οι απλήρωτοι δικαιούχοι είναι µηδέν (0) από 

το σύνολο των 349 δικαιούχων. 

    

635. 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.    

 

636. 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.       

 

637. Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. Α 1671/2018  απόφασης του 

Στ Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

 

638. 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. 

 

639. 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.   

 

640. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη των: ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΗ και ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε., ως 

προσωρινών αναδόχων 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. 

 

641. Έγκριση του Πρακτικού  Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και κατακύρωση 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 
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Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

642. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Αναπροσαρµογής 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. 

 

643. 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. 

 

644. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Γ΄ τριµήνου του έτους 2018, για το χρονικό διάστηµα 

από 1/01/2018 έως 30/9/2018, προς ενηµέρωση του Σώµατος. 


