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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

38. 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  &  του Ν. 4623/2019. 

 

39. ∆ιαγραφή δύο (2) βεβαιωµένων παραβάσεων, συνολικού ποσού 176,08 €, που 

αφορούν σε παράνοµη στάθµευση του µε αρ. κυκλ. ΙΚ 1959 οχήµατος, λόγω 

λάθους στο βεβαιωµένο ποσό µετά την µετατροπή του Εθνικού Νοµίσµατος σε 

ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 &  Ν. του 4623/2019. 

 

40. ∆ιαγραφή ποσού 108,67 € από πρόστιµο ΤΑΠ ετών 2012,2013,2015 & 2016 από 

οφειλέτη µε κωδικό 795194 λόγω διαγραφής του αντίστοιχου κεφαλαίου βάσει 

της αριθ. 418/12-11-2019 απόφασης οικονοµικής επιτροπής και αδυναµίας 

διαγραφής του παραπάνω προστίµου µέσω της ρύθµισης Ν. 4483/2017. 

 

41. ∆ιαγραφή βεβαιωθέντων ποσών, συνολικού ποσού 15.026,53 €  σε υπόχρεους του 

∆ήµου µας, από βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π., 

σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006  &  του Ν. 4623/2019. 

 

42. ∆ιαγραφή εκ παραδροµής βεβαιωθέντος συνολικού πόσου 1.779,39 € από 

βεβαιωτικούς  καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π., σύµφωνα µε το 

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

 

43. ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 1.138,58 €, στην υπόχρεο εταιρεία µε 

κωδικό δηµότη DHM – 22788,  από βεβαιωτικούς  καταλόγους Ανταποδοτικών 

Τελών & Τ.Α.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006  &  του Ν. 4623/2019.. 

 

44. ∆ιαγραφή εκ παραδροµής βεβαιωθέντος συνολικού πόσου 4.991,47 € από 

βεβαιωτικούς  καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π., σύµφωνα µε το 

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

 

45. ∆ιαγραφή εκ παραδροµής βεβαιωθέντος συνολικού πόσου 1.488,91 € στον υπόχρεο 

µε κωδικό δηµότη 708687, από βεβαιωτικούς  καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών 

& Τ.Α.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006  &  του Ν. 4623/2019. 

 

46. ∆ιαγραφή εκ παραδροµής βεβαιωθέντος ποσού 7.099,54 € από τον ιδιοκτήτη του 

ακινήτου επί της οδού ∆ραγατσανίου 33, από βεβαιωτικούς  καταλόγους 

Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π. και επαναβεβαίωση στον µισθωτή, σύµφωνα µε 

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

 

47. ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος πόσου 13,24 € από βεβαιωτικούς  καταλόγους 

Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006  &  

του Ν. 4623/2019. 

 

48. ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος πόσου 30,64 € από την υπόχρεο µε κωδικό δηµότη 

904164   από βεβαιωτικούς  καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π., 

σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006  &  του Ν. 4623/2019. 
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49. ∆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. 

 

50. ∆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. 

 

51. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 6.427,60€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  που   

αφορά τον εορτασµό των Θεοφανείων. 

 

52. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 20.553,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  

που   αφορά τις Χριστουγεννιάτικες δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε 

κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πειραιά. 

 

 53. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 7.750,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  που   

αφορά την προώθηση και τουριστική προβολή του ∆ήµου Πειραιά (Destination 

Piraeus)  σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

 

54. Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 4.482,80 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α  που   

αφορά τον εορτασµό της Πρωτοχρονιάς 2020. 

 

55. Παράταση του συµβατικού χρόνου του έργου «Πύκνωση Φρεατίων Υδροσυλλογής 

οµβρίων, ΑΑΕ 4/2017» µέχρι 31-3-2020. 

 

56. Παράταση του συµβατικού χρόνου του έργου «Επείγουσα Επισκευή – 

Ανακατασκευή οδοστρώµατος της οδού Τσαµαδού λόγω επικινδυνότητας» έως 18-

3-2020. 

 

57. Έγκριση της ανάθεσης της Νοµικής εκπροσώπησης του ∆ήµου Πειραιά ως 

εναγοµένου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (∆ιαδικασία 

Περιουσιακών ∆ιαφορών) σε αγωγές που έχουν ασκηθεί σε βάρος του από τους επί 

πάγια αντιµισθία ∆ικηγόρους του ∆ήµου, σε δικηγόρο που δεν υπηρετεί µε σχέση 

έµµισθης εντολής µε το ∆ήµο. 

 

58. Μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της µε αρ.  

Α 1223/2019  απόφασης  του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τµήµα Ζ΄Τριµελές). 

 

59. Τροποποίηση της µε αριθµ. 375/23-10-2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

ως προς την αντικατάσταση µελών Επιτροπών Αξιολόγησης. 

 

60. Έγκριση του 1
ου

 ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυµάτων 

στις Α, Β,Γ & ∆ δηµοτικές κοινότητες ΑΑΕ 3Α/2018. 

 

61. Έγκριση ή µη του από 30-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που 

αφορά τον συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για την παροχή υπηρεσίας: 

«Πλύσιµο αυτοκινήτων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης»  

προϋπολογισµού 36.370,00 πλέον ΦΠ.Α. και κήρυξή του ως άγονου, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (άγονος και 

µαταίωση). 
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62. Έγκριση του από 23-12-2019 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την: 

«Ανάθεση σύµβασης υποστήριξης – ανάπτυξης ολοκληρωµένου πληροφοριακού 

συστήµατος των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά, έτους 2019 – 2020 και 

εξορθολογισµός µητρώου οφειλετών»,  προϋπολογισµού δαπάνης 35.482,57 €  

πλέον ΦΠΑ,  στις εταιρείες  SINGULARLOGIC A.E. και LANSOFT IKE, 

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

 

63. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου και κατακύρωση 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 τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν, στην εταιρεία Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ  27
ο
:  ∆ιαγραφή βεβαιωθέντος ποσού από τον υπόχρεο µε κωδ. ∆ηµότη 831970 

ποσού 216,00 € από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & 

ΤΑΠ και επαναβεβαίωση µετά την Αποστολή Αποσπάσµατος Βεβαιωτικού 

καταλόγου, σύµφωνα  µε το άρθρο 174 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3463/06 και του  Ν. 

4623/2019. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 28
ο
 : Συγκρότηση Επιτροπής Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για τη µελέτη 

“Ανάπλαση Πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά” προϋπολογισµού ποσού  ευρώ 

38.843,80 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%),  σύµφωνα µε το άρθρο 221,  τουΝ.4412/2016 

 

64. Κατακύρωση του 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, στην εταιρεία ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ 

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 

 

65. Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδροµών) της  υπαλλήλου της 

∆/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών  ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΙΑΣ  από 01-01-2020 έως 

και 31-12-2020  για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 4623/19. 

 

66. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του διεθνούς ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού 

πολυσυστηµικού διαγωνισµού µε α/α συστήµατος 491084 για την προµήθεια: 

«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων και 

θέρµανσης του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2019 – 

2020 -2021», προϋπολογισµού δαπάνης 3.230.588,60 € πλέον ΦΠΑ, ως προς την 

ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν στην εταιρεία ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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67. Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α, 

15.8117.04 ποσού 166.070,52 € (εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες εβδοµήντα ευρώ 

και πενήντα δύο λεπτά) ως την συµπληρωµατική κατανοµή έτους 2019, στις 

Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης του ∆ήµου Πειραιά, για την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων, µε προτεραιότητα στη θέρµανση των σχολείων 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 33
ο
 : Έγκριση ή µη των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού δηµόσιου επαναληπτικού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την προµήθεια: «Προµήθεια σιδηρουργικών και 

συναφών υλικών & εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  Πειραιά», 

προϋπολογισµού δαπάνης 69.841,50 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

68. Μη έγκριση της χρονικής παράτασης συµβάσεως ανάθεσης εργασίας ελέγχου του 

Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2018 του ∆ήµου Πειραιά, διότι 

παρέλκει η αναφερόµενη στην σχετική εισήγηση χρονική παράταση της σύµβασης 

ανάθεσης εργασίας ελέγχου του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης έτους 

2018 του ∆ήµου Πειραιά, καθώς παραδόθηκε η σχετική  Έκθεση. 

 

69. Έγκριση της διοργάνωσης ενδιάµεσης συνάντησης (Mid Term meeting) για το 

έργο TechRevolution και εξειδίκευση της πίστωσης. 


