∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr
ΠΡΟΣ:

39η συνεδρίαση

Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2019
Αριθ. πρωτ. 68468/1060

Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,
Αργουδέλης
Αλέξανδρος, Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία,
Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης
Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος,
Μπουρδάκου Κυριακή.
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης,
Βλαχάκος ∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης
Ιωσήφ, Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα,
Κατσαφάδος Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν
Χαρουτιούν.

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα γίνει
τη Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία:
«∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) –Τέλη απόρριψης»
σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για το σύνολο των
παρεχόµενων υπηρεσιών για την υπηρεσία «∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) –Τέλη απόρριψης» προϋπολογισµού δαπάνης 124.560,00 €
πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη ή
µη προσωρινού αναδόχου για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου
διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθµιση – Συντήρηση
και Πιστοποίηση Συστηµάτων Πυρασφάλειας Σχολικών Κτιρίων ∆ήµου Πειραιά
2.2019» προϋπολογισµού 403.219,64 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη ή µη
προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού πολυσυστηµικού
διαγωνισµού, για την προµήθεια: «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την
κίνηση µεταφορικών µέσων και θέρµανσης του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών
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Προσώπων για τα έτη 2019 – 2020 -2021», προϋπολογισµού δαπάνης 3.230.588,60 €
πλέον ΦΠΑ, ως προς την οµάδα ∆΄ (Λιπαντικά), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή µη έφεσης κατά της µε αρ. Α4229/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά (Τµήµα 6ο Μονοµελές).
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη της νοµικής υποστήριξης του πρώην Αντιδηµάρχου Πειραιά κ.
Βοϊδονικόλα Σταύρου του Παναγιώτη, ενώπιον του Α΄ Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά τη δικάσιµο της 27/11/2019 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
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αγοράς στεφανιών για τις τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους
κ.λ.π του ∆ήµου, έως 31 ∆εκεµβρίου 2019 και εξειδίκευση πίστωσης, διότι η δαπάνη
που είχε πιστωθεί δεν κάλυψε τις αυξηµένες ανάγκες των έκτακτων εκδηλώσεων.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 673,80€, για την πληρωµή εξόδων µετακίνησης
του εξειδικευµένου εµπειρογνώµονα του έργου BLUACT του προγράµµατος URBACT
για λογαριασµό του ∆ήµου µε σκοπό την µεταφορά της καλής πρακτικής του ∆ήµου
Πειραιά στις πόλεις εταίρους του δικτύου BLUACT. Η δαπάνη έγινε βάρος του
30.6423.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 και καλύπτεται
από το πρόγραµµα URBACT».
ΘΕΜΑ 9ο : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 200,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α
20.7134.35 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού έτους 2019 για την
ανανέωση πιστοποίησης ψηφιακών ταχογράφων των οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής
Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ µε χρέωση στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου Καπελιώτη
Αγγελικής.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες υδραυλικών & αποχετευτικών
εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δηµοτικών κτιρίων (έτους 2018)».
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων, ΑΑΕ
4/2017».
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης εξαιρετικά
επειγούσης φύσης σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες ΑΑΕ 1/2016»
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου:
«Συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων του ∆ήµου Πειραιά».
ΘΕΜΑ 14ο: ∆ιαγραφή επιβληθέντος προστίµου ποσού 5.145,45 € (κωδικός οφειλέτη 908355),
αυθαίρετης κατασκευής, µετά την εξόφλησή του από έναν από τους συνιδιοκτήτες του
αυθαιρέτου, σύµφωνα µε τα άρθρα 481-488 του Αστικού Κώδικα και 174 του Ν.
3463/2006.
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιαγραφή επιβληθέντων προστίµων ποσού 11.963,59 €, (κωδικός οφειλέτη ΚΥΕ543) αυθαιρέτων κατασκευών µετά την ρύθµισή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.
4014/11, Ν. 4178/13 και Ν.4495/17.

3
ΘΕΜΑ 16ο: ∆ιαγραφή ποσών που µεταφέρθηκαν εκ παραδροµής στο µηχανογραφικό σύστηµα
του ∆ήµου ενώ είχαν εξοφληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ)
(κωδικοί δηµότη 16424, 4004, 11969, 12026 & 7369).
ΘΕΜΑ 17ο: ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 1.473,78 € από την υπόχρεο εταιρεία µε κωδικό
δηµότη 180839 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ανταποδοτικών τελών & ΤΑΠ,
σύµφωνα µε το άρθρο 174 παρ. 1 εδαφ. δ΄ του Ν. 3463/06, Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 18ο: ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 13.692,16 € από την υπόχρεο εταιρεία µε κωδικό
δηµότη Π001128 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ανταποδοτικών τελών & ΤΑΠ,
σύµφωνα µε το άρθρο 174 παρ. 1 εδαφ. δ΄ του Ν. 3463/06, Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 19ο: ∆ιαγραφή εκ παραδροµής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 2.900,86 €, από τους
βεβαιωτικούς καταλόγους ανταποδοτικών τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 174 παρ.
1 εδαφ. δ΄ του Ν. 3463/06, Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 20ο: ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 22.344,97 € από τον υπόχρεο µε κωδικό δηµότη
707117 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ανταποδοτικών τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε
το άρθρο 174 παρ. 1 εδαφ. δ΄ του Ν. 3463/06, Ν. 4623/2019
ΘΕΜΑ 21ο: ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 16.168,64 € από υπόχρεους του ∆ήµου µας
από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ανταποδοτικών τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρθρο
103 παρ. 2.2 του Ν. 4604/2019 & Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 22ο: ∆ιαγραφή µέρους βεβαιωµένης οφειλής ποσού 218,88 € της εταιρείας µε κωδικό
συναλλασσόµενου 894484, που αφορά τέλος χρήσεως κοινόχρηστου χώρου του έτους
2016, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης ως προς την φορολογητέα ύλη της εγγραφής,
σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
ΘΕΜΑ 23ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 1.408,00 € µε κωδικό συναλλασσόµενου
246173, που αφορά τέλος από παράβαση κοινόχρηστων χώρων µε αριθµ. εγγραφής
Β/175/2006, επειδή το αναλογούν τέλος για την άδεια χρήσεως κοινόχρηστου χώρου του
έτους 2016, εξοφλήθηκε σε χρόνο µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας της βεβαιωµένης
παραβάσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 & Ν. 4623/2019.
ΘΕΜΑ 24ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 414,00 € της εταιρείας µε κωδικό
συναλλασσόµενου 24337, που αφορά άδεια κατάληψης χρήσεως κοινοχρήστων χώρων
του έτους 2006, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 & Ν. του 4623/2019.
ΘΕΜΑ 25ο: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης οφειλής ποσού 401,16 € από το βεβαιωτικό κατάλογο µε
αριθµό 7879/2019 που αφορά σε µίσθωµα κενωθέντος περιπτέρου για το µήνα Αύγουστο
2019 λόγω αποχώρησης σύµφωνα το Ν. 4257/2014 & Ν. του 4623/2019
ΘΕΜΑ 26ο: ∆ιαγραφή της µε αριθµ. 150166217081/2016 παράβασης της ∆ηµ. Αστυνοµίας
Πειραιά µε αρ. καταχώρησης 6989/2016 συνολικού ποσού 40,00 €, λόγω λάθους στην
καταχώρηση και επαναβεβαίωση, σύµφωνα το Ν. 4257/2014 & Ν. του 4623/2019
ΘΕΜΑ 27ο: ∆ιαγραφή της µε αριθµ. 150166123209/2011 παράβασης της ∆ηµ. Αστυνοµίας
Πειραιά µε αρ. καταχώρησης 9737/2011 συνολικού ποσού 150,00 €, λόγω λάθους στην
καταχώρηση και επαναβεβαίωση, σύµφωνα το Ν. 4257/2014 & Ν. του 4623/2019.
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ΘΕΜΑ 28ο: Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 80,00 € από τους χρηµατικούς καταλόγους που
αφορούν σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας,
αριθµού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν.
3463/2006 & Ν. του 4623/2019.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της από 26-9-2019 γνωµοδότησης της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Γενικές
Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του ∆ήµου Πειραιά, για το έτος 2019»
προϋπολογισµού δαπάνης 806.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

5
Μπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας www.pireaus.gov.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 κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
6. Νοµική Υπηρεσία
7. Γραφεία Συνδυασµών
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε
10. ∆/νση Προσόδων και Εµπορίου
11. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
12. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης
13. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου
14. ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
15. ∆/νση Επικοινωνίας Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
16. ∆/νση ∆ιοίκησης
17. ∆/νση Μηχ/κού – Ηλεκτρολογικού
18. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

