
       

   
                    ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                         Πειραιάς,  30 Ιανουαρίου 2020 

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

  Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855            Αρ. Πρωτ.   6571/104 

e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία,  Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη 

Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας 

Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή. 

 

 7
η
 συνεδρίαση 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 την 

∆ευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ηµαρχείου Πειραιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

 

ΘΕΜΑ  1
ο
:  ∆ιαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 63,18 € από υπόχρεο µε κωδ. ∆ηµ. 913912 λόγω 

είσπραξης της µε το µε αρ. 535/31-12-2018 Γραµµάτιο Είσπραξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3463/2006  &  του Ν. 4623/2019. 

 

ΘΕΜΑ  2
ο
: ∆ιαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 595,84 € από υπόχρεους  µε κωδ. ∆ηµ. 900093 και 

802892, λόγω είσπραξης της µε το µε αρ. 535/31-12-2018 Γραµµάτιο Είσπραξης, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3463/2006  &  του Ν. 4623/2019. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
:  ∆ιαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 1.965,86 € από πρόστιµα λόγω αδυναµίας εξόφλησης 

τους από πρόγραµµα ρύθµισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006  &  του Ν. 

4623/2019 & του Ν. 4483/2017. 

 

ΘΕΜΑ  4
ο
:  ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού στον υπόχρεο µε κωδ. ∆ηµ. 8151629, συνολικού ποσού 

21.115,14 € , από βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π., και 
επαναβεβαίωση µετά την αποστολή αποσπάσµατος βεβαιωτικού καταλόγου, σύµφωνα µε το 

άρθρο 174 του Ν. 3463/2006  &  του Ν. 4623/2019. 

 

ΘΕΜΑ  5
ο
: ∆ιαγραφή βεβαιωθέντων ποσών σε υπόχρεους του ∆ήµου µας, συνολικού ποσού 2.590,09 

€ , από βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π., σύµφωνα µε τους Ν. 

3463/2006, Ν. 4604/19  &  του Ν. 4623/2019. 

 

 ΘΕΜΑ 6
ο
: Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 150,00 € από χρηµατικούς καταλόγους, που αφορούν 

σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης σύµφωνα µε το αρ. 174 του Ν. 3463/2006  &  του Ν. 

4623/2019. 

 

ΘΕΜΑ  7
ο
:  ∆ιαγραφή της µε αρ. 121600386182/2018 παράβασης, ποσού 205,00  €, λόγω λάθους στον 

αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006  &  του Ν. 

4623/2019. 
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ΘΕΜΑ 8
ο
: ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  ποσού 1.174,50 € λόγω 

λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχηµάτων  τις 
ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, σύµφωνα µε το 

άρθρο 174 παρ. 1 εδαφ. δ΄ του Ν. 3463/06, Ν. 4623/2019. 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Αποδοχή ή µη της δωρεάς µε τρόφιµα ύψους 997,68 ευρώ, της εταιρίας «LIDL HELLAS 

& SIA O.E.» προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου µας, για τους µήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο του έτους 2020, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και Ν. 4623/19. 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ΧΕ 93/20, ποσού 57,31 € σε βάρος 

του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 που εκδόθηκε 
σύµφωνα µε την µε αρ. 2/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  για την ετήσια 

µίσθωση γραµµατοθυρίδας, µε χρέωση στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου µας 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.   

 

ΘΕΜΑ 11
ο
: Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής ΧΕ 94/20, ποσού 30.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 00.6221 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε την µε αρ. 4/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  για 

Ταχυδροµικά Τέλη, µε χρέωση στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.   

 

ΘΕΜΑ 12
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για 

την ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού για την υπηρεσία: «∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) –Τέλη απόρριψης» προϋπολογισµού δαπάνης 124.560 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα 

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

ΘΕΜΑ 13
ο
: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης οφειλής συνολικού ποσού 1.116,00 € λόγω εκ παραδροµής 

βεβαίωσης, στον υπόχρεο µε κωδ. ∆ηµ. 801554, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006  

&  του Ν. 4623/2019. 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
: Έγκριση ή µη του 1

ου
 ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση εκτάκτων ζηµιών σε σχολικά 

κτίρια από τον σεισµό της 19
ης

 Ιουλίου 2019 λόγω του κατεπείγοντος και επικινδύνου». 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
 : Παράταση υποβολής παραδοτέου ΠΒ.3_1, ΠΠΒ.3_1, ΠΒ.4_1, ΠΒ.7_1 της σύµβασης µε 

τίτλο : «∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη». 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων της σύµβασης µε τίτλο  «Σχέδιο 

Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ∆ήµου Πειραιά», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
216 & 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΘΕΜΑ 17
ο
: Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 489,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  που   

αφορά την τέλεση µνηµόσυνου του βοµβαρδισµού της πόλης, που πραγµατοποιήθηκε 11-1-2020. 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
:Έγκριση αγοράς στεφανιών, για τις τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους κλπ 

του ∆ήµου, έτους 2020 και εξειδίκευση πίστωσης. 
 

ΘΕΜΑ 19
ο
: Έγκριση για δηµιουργία (σφαιρικών δηλ. 360 µοιρών) φωτογραφιών για τα αξιοθέατα 

του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης. 
 

ΘΕΜΑ 20
ο
 : Έγκριση πραγµατοποίησης αποκριάτικων δράσεων έτους 2020 σε κοινόχρηστους 

χώρους του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης. 
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ΘΕΜΑ 21
ο
: Έγκριση για την προβολή των αποκριάτικων εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν 

από 22 Φεβρουαρίου έως και την Καθαρά ∆ευτέρα 2 Μαρτίου 2020, σε κεντρικές πλατειές του 

∆ήµου Πειραιά και την παραλία Φρεαττύδας και εξειδίκευση πίστωσης. 
 

ΘΕΜΑ 22
ο
: Έγκριση δηµοσίευσης πέντε ολοσέλιδων καταχωρήσεων του ∆ήµου (κειµένων) στην 

ελληνική γλώσσα σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας, για την προβολή των δράσεων και της 
φιλοσοφίας του ∆ήµου Πειραιά στον αθλητισµό και ειδικά στο δροµικό κίνηµα µε σκοπό την 
τουριστική προβολή και ανάδειξη του ∆ήµου και εξειδίκευση πίστωσης. 
 

ΘΕΜΑ 23
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη ή 

µη προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την προµήθεια 

«Χαρτί πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα & τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του ∆ήµου», έτους 2019 – 2021», προϋπολογισµού 78.896,20 € πλέον Φ.Π.Α., 

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

ΘΕΜΑ 24
ο
: Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη ή 

µη προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, για την Παροχή 

Υπηρεσίας «Εργασίες Επισκευής – Ανακατασκευής Παιδικών Χαρών και Πιστοποίηση αυτών»,  

προϋπολογισµού δαπάνης 189.514,60 €  πλέον ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 

 

                            Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                   ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

                    

                 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 Παρακαλούνται οι υπηρεσίες που εισηγούνται θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 
να ανταποκρίνονται άµεσα εάν τους ζητηθούν διευκρινήσεις επί των θεµάτων και 
να παρίστανται όποτε απαιτηθεί στις συνεδριάσεις, προς αποφυγή 

καθυστερήσεων (αποσύρσεων, αναβολών) στην λήψη αποφάσεων.  
   

 Επίσης η Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας παρακαλείται όπως ορίζει 
δικηγόρο που θα παρίσταται στην συνεδρίαση.  

 

 

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 
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8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων 

9.  ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου 

10. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

11. Επικοινωνίας –Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης 

12. ∆/νση Οδοποιίας – Αποχ/σης 

13. ∆/νση ∆ιοίκησης 

14. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

15. ∆/νση Αρχ/κού & Λ.Τ.Ε 

16. ∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 

17. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

 


