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ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. ∆ιαγραφή  βεβαιωµένων οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ συνολικού ποσού 670,00 €  

λόγω  θανάτου  του  οφειλέτη  κωδικός 787469 , σύµφωνα  µε  την  παρ.22  εδάφιο  
β  της  µε  αριθ.308/2016      γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους  
και  σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06 ,  και του άρθρου 
40 του Ν. 4735/2020. 

 

2. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  συνολικού ποσού 

1.649,19 € λόγω λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν 

ιδιοκτήτες των οχηµάτων  τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση 

στους νέους ιδιοκτήτες  ή  µισθωτές , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174  

του Ν. 3463/06 , του Ν. 3534/2007, του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 

τουΝ.4735/20  
 

3. ∆ιαγραφή  ποσού 80,00 ευρώ της µε αρ. 150166200376/08-03-2017 παράβασης  µε 

αριθ. Καταχώρησης 3717/30-03-2017, λόγω λάθους στην καταχώρηση και 

επαναβεβαίωση,  σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06 ,  και 

του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 

 
4. ∆ιαγραφή  βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  ποσού 80,00 € λόγω 

λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας, αριθµού  κυκλοφορίας, ποσού, τύπου 
παράβασης,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06  και του 
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του µε αρ.πρωτ.65171/09-11-2009 έγγραφου του 
Υπουργείου Εσωτερικών  Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

5. ∆ιαγραφή  ποσού 40,00 ευρώ, της µε αρ. 150166182794/20-07-2020 παράβασης, 

διότι εκ παραδροµής εκδόθηκε για το µε αριθµό κυκλοφορίας  ΥΝΟ6297  όχηµα 

αντί του ορθού ΥΝΟ6247,  σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 

3463/06 ,  και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020. 

 

6. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  συνολικού ποσού 

2344,14 € λόγω λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν 

ιδιοκτήτες των οχηµάτων  τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση 

στους νέους ιδιοκτήτες – µισθωτές , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174  του 

Ν. 3463/06 , του Ν. 3534/2007 και του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 40 του Ν. 

4735/2020 

 
7. ∆ιαγραφή  βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  συνολικού ποσού 

320,00 € λόγω λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας, αριθµού  κυκλοφορίας, ποσού, 
τύπου παράβασης,  σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06,  
του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του µε αρ. πρωτ. 65171/09-11-2009 εγγράφου 
του Υπουργείου  Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 
8. ∆ιαγραφή  βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  συνολικού ποσού 

240,00 €, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας, αριθµού  κυκλοφορίας, ποσού, 

τύπου παράβασης,  σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06,  

του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  και του µε αρ. πρωτ. 65171/09-11-2009 έγγραφου 

του Υπουργείου Εσωτερικών  Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

9. ∆ιαγραφή ποσού 29,35 ευρώ, της µε αρ. 39698/01-03-2000 παράβασης της 

Τροχαίας Πειραιά, µε αριθ. καταχώρησης 9793/10-06-2013, λόγω λάθους στην 

καταχώρηση και επαναβεβαίωση,  σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 174  του  

Ν. 3463/06  και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020. 
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10. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  ποσού 80,00 € λόγω 

λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας, αριθµού  κυκλοφορίας, ποσού, τύπου 

παράβασης, σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06  και του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του µε αρ. πρωτ. 65171/09-11-2009 έγγραφου του 

Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

11. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  συνολικού ποσού 272,50 

€, λόγω λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας, αριθµού  κυκλοφορίας, ποσού, τύπου 

παράβασης, σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06,  του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  και του µε αρ. πρωτ. 65171/09-11-2009 έγγραφου του 

Υπουργείου  Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 12
ο
: ∆ιαγραφή ή µη ποσού 80,00 ευρώ, της µε αρ. 150166227928/09-11-2017 

παράβασης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε αριθ. καταχώρησης 12374/27-11-2017, 

λόγω λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση,  σύµφωνα  µε τις διατάξεις  

του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06  και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020. 

 

12. ∆ιαγραφή ποσού 80,00 ευρώ, της µε αρ. 150166247337/26-06-2017 παράβασης 

της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, µε αριθ. καταχώρησης 9035/25-07-2017, λόγω 

λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση,  σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του 

άρθρου 174  του  Ν. 3463/06  και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020. 

 

13. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  συνολικού ποσού 309,66 

€. λόγω λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας, αριθµού  κυκλοφορίας, ποσού, τύπου 

παράβασης, σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06, του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020   και του µε αρ. πρωτ. 65171/09-11-2009 έγγραφου του 

Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

14. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  συνολικού ποσού 

1321,50 € λόγω λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν 

ιδιοκτήτες των οχηµάτων  τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση 

στους νέους ιδιοκτήτες – µισθωτές , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174  του 

Ν. 3463/06 , του Ν. 3534/2007 , του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 , και του Ν. 

4623/2019. 

 

15. ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  συνολικού ποσού 

1360,00 € λόγω λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν 

ιδιοκτήτες των οχηµάτων  τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση 

στους νέους ιδιοκτήτες – µισθωτές , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174  του 

Ν. 3463/06 , του Ν. 3534/2007 , του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 ,και του Ν. 

4623/2019. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 17
ο
: ∆ιαγραφή ή µη ποσού 80,00 ευρώ, της µε αρ. 150166160464/24-11-2011 

παράβασης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, µε αριθ. καταχώρησης 19608/25-11-2011, 

λόγω λάθους στην καταχώρηση και επαναβεβαίωση, σύµφωνα  µε τις διατάξεις  

του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06  και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020. 
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16. ∆ιαγραφή   εκ παραδροµής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 131,07 € σε υπόχρεο του  

∆ήµου µας, κωδ. ∆ηµότη 133908, από  βεβαιωτικούς  καταλόγους του τµήµατος  

Ανταποδοτικών Τελών @ ΤΑΠ σύµφωνα µε το Ν.4674/2020 άρθρο 21 παρ.2.3. και 

άρθρου 174  του Ν. 3463/06  

 

17. ∆ιαγραφή  οφειλής   ποσού 76,93 € του συναλλασσοµένου µε κωδικό ∆ηµότη  

805736  λόγω είσπραξής της,  µε το υπ. αριθ. ΕΚΤΘ /1/2-1-2020 γραµµάτιο  

είσπραξης, σύµφωνα  µε το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 που αντικατέστησε το άρθρο 

72 του Ν. 3582/2010. 

 
18. ∆ιαγραφή  προσαυξήσεων  ποσού 140,17 €,  του συναλλασσοµένου µε κωδικό 

οφειλέτη   228322  που  αντιστοιχεί   σε παραβάσεις Κ.Ο.Κ λόγω µη ύπαρξης 
αντιγράφων των ταµειακών ειδοποιήσεων , σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του 
άρθρου 174  του  Ν. 3463/06 ,  και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020. 

 
19. ∆ιαγραφή προσαυξήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ συνολικού ποσού 69,02 € µε 

κωδικό οφειλέτη 812442, λόγω οικονοµικής αδυναµίας που προήλθε από γεγονός 
ανωτέρας βίας, σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06 ,  και 
του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020. 

 

20. ∆ιαγραφή επιβληθέντων προστίµων αυθαίρετων κατασκευών συνολικού ποσού 

1.133.153,77 €,  του συναλλασσοµένου µε κωδικό οφειλέτη   Π000948 µετά από 

ρύθµιση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4495/17. 

 

21. ∆ιαγραφή οφειλής  ποσού 177,58  € του συναλλασσοµένου µε κωδικό οφειλέτη  

812717  που αντιστοιχεί σε έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών, 

λόγω εκ παραδροµής  βεβαίωσης το 2018  , σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 

174  του  Ν. 3463/06  και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

ΘΕΜΑ 24
ο
: ∆ιαγραφή  ή µη βεβαιωθέντος ποσού στον υπόχρεο  µε κωδ. ∆ηµότη 706617 

ποσού 1807,31 € , από  βεβαιωτικούς  καταλόγους του τµήµατος  Ανταποδοτικών 

Τελών @ ΤΑΠ  και επαναβεβαίωση στον σωστό οφειλέτη σύµφωνα µε το 

Ν.4674/2020 άρθρο 21 παρ.2.3. και άρθρου 174  του Ν. 3463/06  

 

22. ∆ιαγραφή   βεβαιωθέντος  ποσού 197,48 € από ανταποδοτικά τέλη έτους 1995-2000 

στον υπόχρεο  µε κωδ. ∆ηµότη 16292, από  βεβαιωτικούς  καταλόγους του 

τµήµατος  Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ έτους 2000  λόγω διπλής εγγραφής 

σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του άρθρου 174  του  Ν. 3463/06 ,  και του άρθρου 40 

του Ν. 4735/2020. 

 

23. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  συνολικού ποσού 

2537,97 € λόγω λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν 

ιδιοκτήτες των οχηµάτων  τις ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση 

στους νέους ιδιοκτήτες – µισθωτές , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174  του 

Ν. 3463/06 , του Ν. 3534/2007,  του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  και του Ν. 

4623/2019. 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

ΘΕΜΑ 27
ο
: : ∆ιαγραφή  ή µη βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης  στάθµευσης,  συνολικού 

ποσού 160,00 € λόγω λανθασµένης βεβαίωσης µάρκας, αριθµού  κυκλοφορίας, 

ποσού, τύπου παράβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174  του Ν. 

3463/06 , του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του µε αρ. πρωτ. 65171/09-11-2009  
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έγγραφου του Υπουργείου  Εσωτερικών Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

                                                                    

24. Έγκριση  γενοµένης δαπάνης ποσού 4960,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση 

της υπ΄ αριθµ. 141/26-02-2020 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

(Εορτασµός ∆ιεθνούς Ηµέρας Ανθρώπινης Αλληλεγγύης) 

 

25. Αποδοχή της δωρεάς της εταιρείας «ΦΥΤΩΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ», που αφορά: α) Το πάρκο του λαβυρίνθου, β) Το πάρκο 

των τριανταφυλλιών και γ) ∆ιάφορα φυτά που θα φυτευθούν σε πάρκα του 

∆ήµου Πειραιά. 

 

26. Αποδοχή της συµπληρωµατικής κατανοµής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους (ΚΑΠ) ποσού ύψους 1.129.482,94 € βάσει της απόφασης µε αριθµό 

89952/21-12-2020 του ΥΠΕΣ (Α∆Α :614Π46ΜΤΛ6-Λ9Ξ) 

 

27. Αποδοχή  της κατανοµής εσόδων από Τέλος ∆ιαφήµισης-Κατηγορίας ∆ ποσού 

ύψους 355.620,00€ βάσει της απόφασης µε αριθµό 89678/18-12-2020 του ΥΠΕΣ          

(Α∆Α :6Ξ8∆46ΜΤΛ6-ΝΩΓ) 

 

28. Αποδοχή της κατανοµής εσόδων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) ποσού  

ύψους 210.590,00€ βάσει της απόφασης µε αριθµό 89668/18-12-2020 του ΥΠΕΣ  

(Α∆Α :6ΡΨ146ΜΤΛ6-ΟΙΜ). 

 

29. Αποδοχή της κατανοµής ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 7
η
 έως και 12

η
 µηνιαία κατανοµή 

συνολικού ποσού ύψους 516.645,00€ βάση της απόφασης µε αριθµό 89680/18-12-

2020 του ΥΠΕΣ  (Α∆Α :628Γ4646ΜΤΛ6-Τ5Κ). 

 

30. Εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και της κας Γαλάνη Σπυριδούλας του 

Γερασίµου, που αφορά υλικές ζηµιές που υπέστη το υπ΄αριθµό  κυκλοφορίας 

ΒΚΒ 6477 ΙΧ αυτοκίνητό της κατά την αποκοµιδή κλαδιών και την τοποθέτησή 

τους σε κάδο.    

 

31. Άσκηση έφεσης κατά της 1533/2020 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών. 

 

32. Μη εξώδικος συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου Αλέξανδρου 

Καµπούρογλου,  που αφορά ατύχηµα επί του πεζοδροµίου  στην περιοχή 

Πασαλιµάνι, στην συµβολή της Ακτής Μουτσοπούλου 9 µε την οδό 

Θρασυβούλου. 

 

33. Έγκριση της µείωσης του τέλους κατάληψης  κοινόχρηστων χώρων έως 50%, 

σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/24-5-2020), για 

το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος  µε κωδικό συναλλασσοµένου 918450, 

για τη χρονική περίοδο από 25-5-2020 έως 3-11-2020. 

 

34.  Έγκριση  λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων µηνός Νοεµβρίου 2020. 

 

35. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής  ποσού 1.329,29 € σε βάρος 

του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε την 867/2020 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του 
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υπαλλήλου µας ΧΙΟΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΟΥ, για την προπληρωµή νέας παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας, στην Λ. Ειρήνης και Καραϊσκάκη, που θα εξυπηρετεί 

υπογειοποιηµένους κάδους. 

 

36. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής  ποσού 1.093,69 € σε βάρος 

του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε την 868/2020 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του 

υπαλλήλου µας ΧΙΟΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΟΥ, για την προπληρωµή νέας παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας, στην Λ. Ειρήνης και Καραϊσκάκη, που θα εξυπηρετεί 

υπογειοποιηµένους κάδους. 

 

37. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής  ποσού 1.452,05 € σε βάρος 

του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε την 869/2020 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του 

υπαλλήλου µας ΣΑΛΠΕΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, για την προπληρωµή νέας παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας, στην Λ. Ειρήνης και Γιαννοπούλου, που θα εξυπηρετεί 

υπογειοποιηµένους κάδους. 

 

38. Απόδοση λογαριασµού για το ένταλµα προπληρωµής  ποσού 1.251,17 € σε βάρος 

του Κ.Α. 20.6279.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε την 870/2020 απόφαση της Ο.Ε., στο όνοµα του 

υπαλλήλου µας ΣΑΛΠΕΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, για την προπληρωµή νέας παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας, στην Λ. Ειρήνης και Γιαννοπούλου, που θα εξυπηρετεί 

υπογειοποιηµένους κάδους. 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

39. Ματαίωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού 

µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing)  διάρκειας πέντε (5) ετών µε παράλληλη 

συντήρηση και επισκευή», προϋπολογισµού δαπάνης 3.678.550,00 € πλέον 

Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για τους λόγους 

που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό της αρµόδιας Υπηρεσίας και 

επιστροφή του φακέλου του διαγωνισµού στην αρµόδια Υπηρεσία για τις 

περαιτέρω ενέργειές της. 

 


