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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  

467. ∆ιαγραφή  οφειλής συνολικού ποσού 100,00 € λόγω είσπραξής της, µε το αρ. 696/29-

12-2017 γραµµάτιο είσπραξης,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4623/2019. 

 

468. ∆ιαγραφή επιβληθέντων προστίµων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 

74.467,95  € στους οφειλέτες µε κωδικούς, 803692 και 246097 µετά την ρύθµισή 

τους σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 4014/11, Ν. 4178/13, Ν. 4495/17 και  Ν. 

4623/2019. 

 

469. ∆ιαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 195,84 €, λόγω είσπραξης του, µε το µε αριθµ. 

ΕΚΤΘ/1/2-1-2020 γραµµάτιο είσπραξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4623/2019. 

 

 470. ∆ιαγραφή  επιβληθέντων προστίµων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 

10.908,95 €  στους οφειλέτες µε κωδικούς, 7249 και 206597 µετά την ρύθµισή τους 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 4014/11, Ν. 4178/13, Ν. 4495/17 και  Ν. 

4623/2019. 

 

471. ∆ιαγραφή  οφειλής ποσού 42,40 ευρώ που αντιστοιχεί σε έκπτωση λόγω εφάπαξ 

καταβολής προστίµου αυθαίρετης κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4623/2019. 

 

472. ∆ιαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 356,26 ευρώ που αντιστοιχεί σε έξοδα 

εκτέλεσης κατασχέσεων εις χείρας τραπεζών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4623/2019. 

 

473. ∆ιαγραφή  βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  ποσού 4.040,00 € λόγω 

λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των 

οχηµάτων  τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους 
ιδιοκτήτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174  του Ν. 3463/06 και Ν. 

4623/2019. 

 

474. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 630,00 ευρώ από χρηµατικούς καταλόγους, που 

αφορούν σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης 
µάρκας, αριθµού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 174  του Ν. 3463/06 και Ν. 4623/2019. 

 

475. Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 290,00 ευρώ από χρηµατικούς καταλόγους, που 

αφορούν σε βεβαιώσεις παράνοµης στάθµευσης, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης 
µάρκας, αριθµού κυκλοφορίας, ποσού, τύπου παράβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 174 Ν. 3463/06 και του Ν. 4623/2019. 

 

476. ∆ιαγραφή  βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  ποσού 678,73 € λόγω 

λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των 

οχηµάτων  τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους 
ιδιοκτήτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 και του Ν. 

4623/2019. 

 

477. ∆ιαγραφή ποσού 80,00 ευρώ της µε αρ. 121600391761/6-3-2019 παράβασης µε 
αριθ. Καταχώρησης 10423/24-10-2019, λόγω διπλής εγγραφής,  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 και του Ν. 4623/2019. 
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478. ∆ιαγραφή  προσαυξήσεων ποσού 35,19 ευρώ που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. 

λόγω µη ύπαρξης αντιγράφου της ταµειακής ειδοποίησης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 και του Ν. 4623/2019. 

 

479. ∆ιαγραφή  ποσού 700,00 ευρώ της µε αριθ.  121600387962/07-12-2018 παράβασης 
(µε αριθµό καταχώρησης 10092/17-10-2019), λόγω λάθους στον αριθµό 

κυκλοφορίας του οχήµατος. Η παράβαση καταχωρήθηκε για το ΥΜΜ 1192 όχηµα 

αντί του ορθού ΥΥΜ 1192, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 

3463/06 και του  Ν. 4623/2019. 

 

480. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων παραβάσεων συνολικού ποσού 909,70 ευρώ, λόγω 

ακύρωσης της ταµειακής βεβαίωσης σύµφωνα µε την µε αρ. Α6568/2019 απόφαση 

του ∆/κου Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία έκανε δεκτή την ανακοπή του υπόχρεου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 και του  Ν. 4623/2019. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιαγραφή ή µη ποσού 360,00 €,  της µε αρ. 121600211332/10-06-2009 

παράβασης, λόγω λάθους στα στοιχεία του οφειλέτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 174 του Ν. 3463/06 και του  Ν. 4623/2019. 

 

481. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  συνολικού ποσού 

1.270,00 € λόγω λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν 

ιδιοκτήτες των οχηµάτων  τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση 

στους νέους ιδιοκτήτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174  του Ν. 3463/06 

και του Ν. 4623/2019. 

 

482. ∆ιαγραφή  βεβαιωθέντων ποσών συνολικού ύψους 35.341,02 ευρώ σε υπόχρεους 
του ∆ήµου µας από Βεβαιωτικούς Καταλόγους του τµήµατος Ανταποδοτικών 

Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε το αρ. 21 παρ. 2.3 του Ν. 4674/2020. 

 

483. Έγκριση του αιτήµατος µε κωδικό 16561 συναλλασσοµένου για τη διαγραφή 

βεβαιωµένης οφειλής ποσού 6.544,62 ευρώ από τον µε αρ. 2919/2020 βεβαιωτικό 

κατάλογο παρόδιων ιδιοκτητών, που αφορά τη µε αρ. 1/1988 πράξη αναλογισµού 

επί των οδών Κυπαρισσίας και Χειµάρας  και την ιδιοκτησία µε αρ. 1, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 και του  Ν. 4623/2019. 

 

484. Έγκριση αιτήµατος της εταιρείας  µε αρ. συναλλασσοµένου 63288, για τη διαγραφή 

ποσού 2.680,00 ευρώ από την καρτέλα χρεών στο ∆ήµο µας, επειδή το ποσό αυτό 

καταβλήθηκε το έτος 2013 έναντι του ετήσιου τέλους της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 174 του Ν. 3463/2006 και 
του Ν. 4623/2019. 

 

485. ∆ιαγραφή  βεβαιωθέντος ποσού 1.141,84 ευρώ στον υπόχρεο µε κωδικό ∆ηµότη 

139287 από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και 
επαναβεβαίωση µετά την Αποστολή Αποσπάσµατος Βεβαιωτικού Καταλόγου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 και του Ν. 4623/2019. 

 

486. ∆ιαγραφή  βεβαιωθέντος ποσού 255,14 ευρώ στον υπόχρεο µε κωδικό ∆ηµότη 

139287 από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και 
επαναβεβαίωση µετά την Αποστολή Αποσπάσµατος Βεβαιωτικού Καταλόγου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 και του Ν. 4623/2019. 
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487. Έγκριση της ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης για την προβολή και 
προώθηση του ∆ήµου Πειραιά σε Τουριστικό Οδηγό «Atenas en el bolsillo» στην 

Ισπανική, Αγγλική και Ελληνική γλώσσα ποσού 1.860,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α και εξειδίκευση  πίστωσης. 
 

488. Έγκριση  των εκδηλώσεων που αφορούν «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές 
Θάλασσας 2020 του ∆ήµου Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015, συνολικού 

ποσού 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., που χρηµατοδοτείται στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ ∆ήµου Πειραιά από πόρους του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Αττική 2014-2020» και ρύθµιση θεµάτων υλοποίησης, που θα 

πραγµατοποιηθούν από 16-9-2020 έως 20-9-2020   και ειδίκευση  πίστωσης. 
 

489. Έγκριση  εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδροµών) της  υπαλλήλου της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών κας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΣΕΒΑΣΤΗΣ, από 1-9-2020 έως και 31-12-2020 για την εκτέλεση εξωτερικής 
υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4623/19. 

 

490. Έγκριση  εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδροµών) της  υπαλλήλου της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών κας ΓΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ  

από 1-6-2020 έως και 31-12-2020 για την εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4623/19. 

 

491. Έγκριση   διοργάνωσης δύο (2) συναντήσεων του τοπικού δικτύου εµπλεκοµένων 

φορέων του Β’ και Γ’ εξαµήνου του ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο GREen Startup 

Support και ακρωνύµιο GRESS και  εξειδίκευση  πίστωσης ποσού 1.200,03 €. 

 

492. Έγκριση  των Πρακτικών Νο 1& Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 

της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ως προσωρινής αναδόχου, του διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ασφαλιστική κάλυψη   κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του ∆ήµου Πειραιά για τρία έτη (από 15/10/2020), συνολικού 

προϋπολογισµού δαπάνης 850.500 € (790.500 € πλέον δικαιώµατος προαίρεσης 
60.000 €) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 

493. Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στην 

αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση 

του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής,  για την υπηρεσία: «Ψηφιακή Πύλη 

στον Πολιτισµό» ΟΠΣ 5041957 στο πλαίσιο της Πράξης: Αξιοποίηση και 
Ψηφιακή – ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών 

Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, 

∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, προϋπολογισµού 403.225,81 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στην εταιρεία 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ – ΜΟΛΧΟ – Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Ο.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. 
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494. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιµής, για τη 

σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Συµβουλευτικές 
υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης ¨ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ¨, 

προϋπολογισµού 36.282,26  ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στην εταιρεία ΙΝΝΟΛΑΝΤ ΕΠΕ-

ITCScomLTD. 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

 

495. 1
η
  Αναµόρφωση προϋπολογισµού του «Ο.Π.Α.Ν.» έτους 2020 


