


απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου 
Πειραιά (Σμιμα Δ' Σριμελζσ).  
 

5. Ζγκριςθ παράταςθσ προκεςμίασ του 
ζργου: "Καταςκευι οδοφ 
Αρεοπόλεωσ" τθσ αναδόχου εταιρείασ 
"ΑΦΑΛΣΕΜΠΟΡΙΚΘ Α.Ε.". 

36 Εγκρίνει ομόφωνα τθ παράταςθ 
προκεςμίασ του ζργου: "Καταςκευι 
οδοφ Αρεοπόλεωσ" τθσ αναδόχου 
εταιρείασ "ΑΦΑΛΣΕΜΠΟΡΙΚΘ Α.Ε." 
μζχρι 19 Μαρτίου 2019.  

6. Ζγκριςθ διενζργειασ διαδικαςιϊν για 
τθν προμικεια υλικϊν ςιδιρου και 
υλικϊν χρωμάτων ςφμφωνα με το 
άρκρο 61 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 
Α) Κ.Α. ΕΟΔΟΤ 1219.0005 ςτα 
πλαίςια υλοποίθςθσ του 
προγράμματοσ ¨ενίςχυςθσ 
οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ" 
νομικϊν προςϊπων δθμοςίου. Κ.Α. 
30-6662.0008 12.000,00€ 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΔΘΡΟΤ. Κ.Α. 
30-6662.0013 11.000,00€ 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΣΩΝ 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
23.000,00€ με ΦΠΑ. 

37 Εγκρίνει ομόφωνα τθ διενζργεια 
διαδικαςιϊν για τθν προμικεια 
υλικϊν ςιδιρου και υλικϊν 
χρωμάτων ςφμφωνα με το άρκρο 61 
του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α) Κ.Α. 
ΕΟΔΟΤ 1219.0005 ςτα πλαίςια 
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 
¨ενίςχυςθσ οργανιςμϊν Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ" νομικϊν προςϊπων 
δθμοςίου. Κ.Α. 30-6662.0008 
12.000,00€ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ 
ΙΔΘΡΟΤ. Κ.Α. 30-6662.0013 
11.000,00€ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ 
ΧΡΩΜΑΣΩΝ ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 23.000,00€ με ΦΠΑ.  

7. Οριςμόσ υπολόγου- υπευκφνου για το 
άνοιγμα λογαριαςμοφ ςτθν Εκνικι 
Σράπεηα και τθν διενζργεια 
πλθρωμϊν του υποζργου που αφορά 
το Κζντρο Κοινότθτασ ςτο Διμο 
Περάματοσ με κωδικό ΟΠ 5002576 
ςτο Επιχειρθςιακό πρόγραμμα Αττικι 
2014-2020. 

38 Ορίηει ομόφωνα υπόλογο- υπεφκυνο 
για το άνοιγμα λογαριαςμοφ ςτθν 
Εκνικι Σράπεηα και τθν διενζργεια 
πλθρωμϊν του υποζργου που αφορά 
το Κζντρο Κοινότθτασ ςτο Διμο 
Περάματοσ με κωδικό ΟΠ 5002576 
ςτο Επιχειρθςιακό πρόγραμμα Αττικι 
2014-2020, τον Προϊςτάμενο 
Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ – 
Πρόνοιασ και Προαγωγισ Τγείασ κ. 
ωκράτθ Μανϊλθ.  

8. Λιψθ απόφαςθσ περί ζγκριςθσ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ απόρων 
δθμοτϊν (Πρόγραμμα ΕΝΔΕΙΑ). 

39 Αποφαςίηει ομόφωνα - εγκρίνει τθν 
οικονομικι ενίςχυςθ απόρων 
δθμοτϊν (Πρόγραμμα ΕΝΔΕΙΑ).  

9. Αντικατάςταςθ υπολόγου - 
υπευκφνου για τθν κίνθςθ των 
λογαριαςμϊν και τθν διενζργεια 
θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν του 
Προγράμματοσ Δθμοςίων 
επενδφςεων, οι οποίοι τθροφνται ςτθ 
Σράπεηα Ελλάδοσ, μετά απο ςχετικό 
αίτθμα.  

40 Εγκρίνει ομόφωνα τθν αντικατάςταςθ 
υπολόγου - υπευκφνου για τθν 
κίνθςθ των λογαριαςμϊν και τθν 
διενζργεια θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν 
του Προγράμματοσ Δθμοςίων 
επενδφςεων, οι οποίοι τθροφνται ςτθ 
Σράπεηα Ελλάδοσ, μετά απο ςχετικό 
αίτθμα και ορίηει υπόλογο – 
υπεφκυνθ τθν υπάλλθλο τθσ 
Σαμειακισ υπθρεςίασ  κ. 
Γιαννοποφλου Διονυςία.   

10. Οριςμόσ τριμελισ επιτροπισ για τθ 
διαχείριςθ και το κλείςιμο του 
λογαριαςμοφ εράνου που τθρείται 
ςτθν ALPHA BANK για τθν ενίςχυςθ 
των οικογενειϊν των οχτϊ κυμάτων 
του ατυχιματοσ που ζγινε ςτισ 
24/07/2008 ςτθ 

41 Ορίηει ομόφωνα τριμελι επιτροπι 
για τθ διαχείριςθ και το κλείςιμο του 
λογαριαςμοφ εράνου που τθρείται 
ςτθν ALPHA BANK για τθν ενίςχυςθ 
των οικογενειϊν των οχτϊ κυμάτων 
του ατυχιματοσ που ζγινε ςτισ 
24/07/2008 ςτθ 
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