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ΘΕΜΑTA ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

123. Απόδοση λογαριασµού για το µε αρ. 874 ένταλµα προπληρωµής ποσού 603,00€, 

που εκδόθηκε στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου του ∆ήµου Πειραιά Ανδρονίκης 

Φατλέ, σύµφωνα µε την υπ. αρ. 61/04-03-2019 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α.00.6421 και Κ.Α.10.6422.03 του Προϋπολογισµού 

του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019. Το ένταλµα προπληρωµής αφορά στην 

πληρωµή εξόδων για τη µετάβαση οδικώς του ∆ηµάρχου Πειραιά Ιωάννη Π. 

Μώραλη, του αστυνοµικού του Νικηφόρου Πηλάκη και του οδηγού του 

Ευάγγελου ∆ριβάλα στην Αρεόπολη της Μάνης, από 16-03-2019 έως 17-03-2019. 

 

124. Έγκριση της ονοµαστικής κατάστασης των 817 δικαιούχων διατακτικής 

τροφίµων, οικονοµικά αδύναµων δηµοτών µας & κατοίκων µας, ενόψει της 

εορτής του Πάσχα έτους 2019 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

125. Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού - 

Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο: «Αναβάθµιση – Συντήρηση και 

Πιστοποίηση Συστηµάτων Πυρασφάλειας Σχολικών Κτιρίων ∆ήµου Πειραιά 

2.2019». 

 

126. Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής ∆ιενέργειας Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού - 

Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο: «Εργασίες Αποκατάστασης Εκτάκτων 

Ζηµιών σε ∆ηµοτικά Κτίρια Σ.Ε 1/2019» προϋπολογισµού 161.289,03  € πλέον 

Φ.Π.Α. 

 

127. Έγκριση της ήδη ασκηθείσας αίτησης διόρθωσης στοιχείων πρώτης εγγραφής 

ενώπιον του Πρωτοδικείου Πειραιά (∆ιαδικασία Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας), για το 

∆ηµοτικό ακίνητο της πρώην Ραλλείου Σχολής. 

 

128.  Έγκριση της ασκηθείσας µε αριθµ. ΕΦ 147/2019 έφεσης κατά της µε αρ. Α 

7486/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 8
ο
 Τριµελές). 

 

129. Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. 2226/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου  Αθηνών (Τµήµα 31
ο
 Μονοµελές). 

 

130. Άσκηση αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδας αποζηµίωσης από 

αναγκαστική απαλλοτρίωση ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πειραιά σε συνέχεια 

της µε αριθµό 1090/2019 απόφασης του Μον. Πρωτ. Πειραιά. 

 

131. Έγκριση νοµικής υποστήριξης του ∆ηµοτικού Συµβούλου Πειραιά κ. Καψοκόλη 

Γρηγορίου του Παναγιώτη, ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου 

Πειραιά κατά τη δικάσιµο της 09-5-2019 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 και ισχύει. 

 

132. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ. 1190/2019  ποσού 

1.500,00 € που εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 102/2019 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α 30.6422.09 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 στο όνοµα του υπαλλήλου ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ, για τη µετάβασή του ως αντιπροσώπου του ∆ήµου Πειραιά για τη 

συµµετοχή στην 6
η
 διακρατική συνάντηση για το έργο «MOBILITAS» στο Ρίµινι 

της Ιταλίας, που διεξήχθη από 27 Μαρτίου ως 29 Μαρτίου. 

 

ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της  ΜΙΖΕΡΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑΣ για ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό της µάρκας Renault Clio µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΙΡΥ 2556 στην οδό Οµηρίδου Σκυλίτση 66 στο Πειραιά από 

πρόσκρουση σε κολωνάκι.  

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου ΓΕΝΝΑΤΟΥ 

ΘΕΟΦΑΝΗ για ζηµία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του µε αριθµό κυκλοφορίας 

ΜΕ 118044 από πτώση κλαδιού ∆ένδρου. 

 

133.  Έγκριση του από 4-4-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

της εταιρείας ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ ΕΠΕ, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού 

διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας: «Εργασίες επισκευής εκτάκτων ζηµιών 

παιδικών χαρών», προϋπολογισµού δαπάνης 59.637,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, 

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

 

134. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του  Προέλεγχου του απολογιστικού πίνακα 

εσόδων – εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017. 

 

135.   Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του  Προέλεγχου του ισολογισµού του ∆ήµου, 

του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης µε το προσάρτηµά του και του 

Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης οικονοµικού έτους 2017. 

 


