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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
71.

∆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.

72.

∆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.

73.

∆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.

74.

∆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.

75.

∆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.

76.

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.

77.

∆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.

78.

∆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.

79.

Αποδοχή 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.

80.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής 93/2020, 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, στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου µας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
για την ετήσια µίσθωση γραµµατοθυρίδας.

81.

Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής 94/2020, 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 στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου µας ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για Ταχυδροµικά Τέλη.
1

Κατάσταση θεµάτων της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (3-2-2020)

82.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) & 2 της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΕ, ως προσωρινής 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.

83.

∆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.

84.

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση εκτάκτων ζηµιών σε σχολικά
κτίρια από τον σεισµό της 19ης Ιουλίου 2019 λόγω του κατεπείγοντος και
επικινδύνου».

85.

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».

86.

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.

87.

Έγκριση γενοµένης δαπάνης ποσού 489,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α που
αφορά την τέλεση µνηµόσυνου του βοµβαρδισµού της πόλης, που
πραγµατοποιήθηκε 11-1-2020.

88.

Έγκριση αγοράς στεφανιών, για τις τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους
κλπ του ∆ήµου, έτους 2020 και εξειδίκευση πίστωσης.

89.

Έγκριση για δηµιουργία (σφαιρικών δηλ. 360 µοιρών) φωτογραφιών για τα
αξιοθέατα του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης.

90.

Έγκριση πραγµατοποίησης αποκριάτικων δράσεων έτους 2020 σε κοινόχρηστους
χώρους του ∆ήµου Πειραιά και εξειδίκευση πίστωσης.

91.

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.

92.

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.

93.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της
εταιρείας ΛΑΜ∆Α ΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε., ως προσωρινής αναδόχου, του ηλεκτρονικού
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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.
94.

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1 & Νο 2 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και ανάδειξη της εταιρείας ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α Α.Ε., ως προσωρινής 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.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

95.

Παράταση υποβολής παραδοτέων ΠΒ.9_1,2 και ΠΠΒ.10_1,2 της σύµβασης µε τίτλο
: «∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη».

96.

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/2020 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά το
συνοπτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση εργασίας σε
εταιρεία Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή σε φυσικό
πρόσωπο, για την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου και την εκπλήρωση των
προσδιοριζοµένων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου, για
Ιατρούς Εργασίας, προϋπολογισµού δαπάνης 30.100,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (άγονος µαταίωση).

97.

Συµπλήρωση της µε αριθµ. 475/2019 απόφασης της Ο.Ε., ως προς την
αιτιολόγηση της βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων
στην διαγωνιστική διαδικασία της προσφυγής σε διαπραγµάτευση µετά από
άγονο διαγωνισµό ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο πολυσυστηµικό διαγωνισµό
(άρθρ. 32 παρ. 2α του Ν. 4412/16), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας – κόστους του κύκλου ζωής, για την προµήθεια: «Προµήθεια
οχηµάτων και την τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών», προϋπολογισµού
δαπάνης 1.370.100 € πλέον ΦΠΑ,
ως προς τις οµάδες ∆΄ (Φορτηγό µε
υδραυλική πόρτα ανύψωσης και γερανό), ΣΤ΄ (∆ιπλοκάµπινο ηµιφορτηγό 4Χ4,
Λεπίδα εκχιονισµού, αλατοδιανοµέας, ∆εξαµενή νερού µε αντλία πλήρωσης), Ζ΄
(Επιβατικό Όχηµα µε κινητήρα πετρελαίου), Η΄ (∆ίκυκλη Μοτοσικλέτα
Κυβισµού 125cc) και Θ΄ (Επιβατικό Όχηµα SUV µε κινητήρα βενζίνης),
συνολικού προυπολογισµού δαπάνης 493.100 € πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, κατόπιν της λήψης της µε αριθµ. 18/2020
Πράξης του ΣΤ΄ Κλιµακίου του ΕΛ.ΣΥΝ. και προς συµµόρφωση στα αναλυτικά
αναφερόµενα σε αυτή.

98.

Ανάκληση της µε αρ. 524/2019 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην κατακύρωση
του αποτελέσµατος της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µετά από άγονο
διαγωνισµό (άρθρ. 32 παρ. 2α του Ν. 4412/16), για την προµήθεια: «Προµήθεια
οχηµάτων και την τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών», προϋπολογισµού
δαπάνης 1.370.100 € πλέον ΦΠΑ,
ως προς τις οµάδες ∆΄ (Φορτηγό µε
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υδραυλική πόρτα ανύψωσης και γερανό), ΣΤ΄ (∆ιπλοκάµπινο ηµιφορτηγό 4Χ4,
Λεπίδα εκχιονισµού, αλατοδιανοµέας, ∆εξαµενή νερού µε αντλία πλήρωσης), Η΄
(∆ίκυκλη Μοτοσικλέτα Κυβισµού 125cc), στις εταιρείες ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ
ΕΠΕ και ΣΙΩΚΗΣ Α.Ε., κατόπιν της λήψης της µε αριθµ. 18/2020 Πράξης του
ΣΤ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για λόγους συµµόρφωσης στα
οριζόµενα σε αυτήν.
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