∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022855
e-mail: dhm_epitr@piraeus.gov.gr

ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ. 26777 / 663

Τακτικά µέλη: Αλιγιζάκη Ασπασία, Αργουδέλης Αλέξανδρος,
Γκερλές ∆ηµήτριος, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρακατσάνη
Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας
Αλέξανδρος, Μανωλάκος Κυριάκος, Μπουρδάκου Κυριακή.

28η συνεδρίαση
µε τηλεδιάσκεψη
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος
∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ,
Βουτυράκος Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος
Ιωάννης Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν.

Καλείστε σε συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη
06 / 07 / 2021 και ώρα 12:00, σύµφωνα µε τα άρθρα 67 & 75 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν.
4635/2019, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των Ν. 4682/2020, Ν. 4683/2020, Ν. 4684/2020, 4690/2020,
τις µε αρ. 40/20930/31-3-2020, 163/33282/29-5-2020 & 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών, την µε αρ. 429/12-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών,
Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.Α.1/27/οικ.
9413/2020 (Β΄1704), και την µε αρ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής
∆ιακυβέρνησης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση ή µη του ποσού οφειλής για την µε αρ. 121600314716/28/08/2014
παράβαση, από 400,00 € σε 50,00 €. Η παράβαση διορθώθηκε από το Τµήµα Τροχαίας
Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 8 του Ν. 3897/2010.
ΘΕΜΑ 2ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων οφειλών παράνοµης στάθµευσης, ποσού 3.026,50 € λόγω
λανθασµένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες των οχηµάτων τις
ηµεροµηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ή µισθωτές.
ΘΕΜΑ 3ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 80,00 €. Οι
παραβάσεις εκδόθηκαν µε οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του µε αρ. κυκλ. ΥΝΑ 8347 οχήµατος, ο
οποίος απεβίωσε πριν την ταµιακή βεβαίωση των οφειλών.
ΘΕΜΑ 4ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 998,04 €. Οι
παραβάσεις εκδόθηκαν µε οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του µε αρ. κυκλ. ΥΚΕ 1541 οχήµατος, ο
οποίος απεβίωσε πριν την ταµιακή βεβαίωση των οφειλών.
ΘΕΜΑ 5ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 641,00 €. Οι
παραβάσεις εκδόθηκαν µε οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του µε αρ. κυκλ. ΧΝΒ 5705 οχήµατος, ο
οποίος απεβίωσε πριν την ταµιακή βεβαίωση των οφειλών.
ΘΕΜΑ 6ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 34,50 €. Οι
παραβάσεις εκδόθηκαν µε οφειλέτη τον ιδιοκτήτη του µε αρ. κυκλ. ΥΕΑ 514 οχήµατος, ο
οποίος απεβίωσε πριν την ταµιακή βεβαίωση των οφειλών.
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ΘΕΜΑ 7ο: ∆ιαγραφή ή µη από το χρηµατικό κατάλογο 6979/2021 της µε αριθ. 140900035912/30-072014 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Αστυνοµικού Τµήµατος ∆ηµοτικού Θεάτρου,
συνολικού βεβαιωµένου ποσού 80,00 €, διότι πληρώθηκε στα ΕΛ.ΤΑ πριν διαβιβασθεί στην
Υπηρεσία µας ως ανεξόφλητη.
ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιαγραφή ή µη της µε αρ. 00026/30-06-2015 παράβασης του Α΄ Λιµενικού Τµήµατος
Πειραιά, µε αριθµό καταχώρησης 5415/22-07-2015, λόγω διπλής εγγραφής.
ΘΕΜΑ 9ο: ∆ιαγραφή ή µη δύο (2) βεβαιωµένων παραβάσεων που αφορούν σε παράνοµη
στάθµευση του µε αρ. κυκλοφορίας ΥΜΝ 7071 οχήµατος, συνολικού ποσού 160,00 € και
επαναβεβαίωση αυτών στον νέο ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε την 370/2018 Απόφαση του
Πταισµατοδικείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 10ο: ∆ιαγραφή ή µη βεβαιωµένων οφειλών οικογενειακών τάφων, συνολικού ποσού
2.265,00 € που έχουν εξοφληθεί και στον µε αρ. 7996/28-04-2021 βεβαιωτικό κατάλογο
φαίνονται ως ανεξόφλητες.
ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή ή µη αιτήµατος οφειλέτη µε κωδικό 138078, για ένταξη των οφειλών του,
συνολικού ποσού 92.927,97 € στη ρύθµιση των άρθρων 165 - 172 του Ν. 4764/2020 όπως
τροποποιήθηκαν µε τα αρ. 35 και 36 του Ν. 4807/2021.
ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιαγραφή ή µη ποσού 38,21 €, για οφειλέτη µε κωδικό 820207, που αντιστοιχεί σε
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
ΘΕΜΑ 13ο: ∆ιαγραφή ή µη προσαυξήσεων ποσού 74,67 € για τη συναλλασσόµενη µε κωδικό
224713 που αντιστοιχεί σε παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω µη ύπαρξης αντιγράφου της ταµειακής
ειδοποίησης σύµφωνα µε το αρ. 174 του Ν. 3463/2006.
ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση αιτήµατος οφειλέτη µε κωδικό 17237, για διαγραφή ή µη προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής ποσού 4.108,58 € από ληξιπρόθεσµο χρέος σύµφωνα µε την µε αρ.
Α974/2021 Απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 15ο: ∆ιαγραφή ή µη οφειλής συνολικού ποσού 22,92 € η οποία δεν εξοφλήθηκε λόγω
ελλιπών στοιχείων κατάθεσης.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 1.488,00 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση
της υπ’ αρ. 369/26-05-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (παροχή υπηρεσιών
τουριστικής προβολής του ∆ήµου Πειραιά).
ΘΕΜΑ 17: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6323.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου µας
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΕΩΝΙ∆Α, για την πληρωµή λοιπών τελών κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π. (Τέλη
Χρήσης Μηχανηµάτων Έργου) του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή µη της υπηρεσίας «Απολυµάνσεις Σχολικών Μονάδων (Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης), ∆ηµοτικών Κτιρίων & Εξωτερικών Χώρων εµβέλειας ∆ήµου
Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της πανδηµίας του Covid-19, ∆΄
ΚΥΚΛΟΣ» (σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης.
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή µη της υπηρεσίας «Ψεκασµός- καταπολέµηση των Ασιατικών
κουνουπιών Τίγρης (Aedes Stegomyia albopictus) και των κουνουπιών του Νείλου (Culex
Pipiens), των προνυµφών και των τέλειων εντόµων εντός των ορίων του ∆ήµου Πειραιά»
(σύµφωνα µε το άρ. 32 παρ. 2γ και 32 A περ. β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει) και εξειδίκευση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 20ο: 1η Αναµόρφωση προϋπολογισµού 2021 της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
«ΚΟ.∆.Ε.Π.» του ∆ήµου Πειραιά.
ΘΕΜΑ 21ο: Αποδοχή ή µη της Β κατανοµής επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών παροχής
Υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωµένες ή µη παραλίες ποσού ύψους
18.845,70
€ βάσει της απόφασης µε αριθµό 45916/18-06-2021 του ΥΠΕΣ
(Α∆Α:6Γ6Η46ΜΤΛ6-5ΝΨ).
ΘΕΜΑ 22ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προµήθεια µε τίτλο
«Προµήθεια απολυµαντικών στηλών αέρα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά
στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19», προϋπολογισµού δαπάνης
30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη, µόνο
για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β΄ (ελαστικά και αεροθάλαµοι για ΙΧ, µικρά φορτηγά και µηχανές –
VESPA, SYM) & Γ΄ (ελαστικά για ειδικά οχήµατα – χωµατουργικά, µηχανοκίνητα,
σάρωθρα κ.α.), του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για την εκτέλεση
της προµήθειας: «Ελαστικά – Αεροθάλαµοι Οχηµάτων & Μηχανηµάτων» προϋπολογισµού
δαπάνης 209.878 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή µη γενοµένης δαπάνης ποσού 803,10 € συµπ/νοµένου ΦΠΑ, σε εκτέλεση της
υπ’ αρ. 487/08-06-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής (παράθεση γεύµατος 16
ατόµων).
ΘΕΜΑ 25ο: Ακύρωση της µε αρ. 362/7-5-2021 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη ή µη
προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για
το έργο µε τίτλο : «Κατασκευή Εξωτερικών ∆ιακλαδώσεων σε όλες τις ∆ηµοτικές
Κοινότητες» Α.Α.Ε. 3/2019, προϋπολογισµού δαπάνης 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 27ο: Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της µε αρ. Α1374/2021 Απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (20ο Τµήµα).
ΘΕΜΑ 28ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου Τζωρτζίνη Γεωργίου, για
αποζηµίωσή του, που αφορά ατύχηµα στην συµβολή των οδών Θεάτρου και Σωτήρος ∆ιός
67 (πεζόδροµος), όπου υφίστατο καθίζηση επί του πεζοδροµίου µε αποτέλεσµα ο αιτών να
υποστεί σωµατικές βλάβες.
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ΘΕΜΑ 29ο: 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του «Ο.Π.Α.Ν.» έτους 2021.
ΘΕΜΑ 30ο: Αποδοχή ή µη αιτήµατος οφειλέτη µε κωδικό 804866, για ένταξη των οφειλών του,
συνολικού ποσού 337.042,03 € στη ρύθµιση των άρθρων 165 - 172 του Ν. 4764/2020 όπως
τροποποιήθηκαν µε τα αρ. 35 και 36 του Ν. 4807/2021.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση ή µη ακύρωσης επιπλέον βεβαιωµένων ποσών εκ µισθωµάτων
επαγγελµατικών µισθώσεων ∆ηµοτικών καταστηµάτων µε βάση µεταγενέστερη ορισθείσα
εκ νοµίµων διατάξεων µείωση λόγω Covid-19 για περίοδο µηνών Απριλίου έως Ιουνίου
2021, για συµψηφισµό µε οφειλές των υπόχρεων µισθωτών.
ΘΕΜΑ 32ο: Τροποποίηση της 372/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην
«Προµήθεια Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά για τα έτη 2019- 2020», προϋπολογισµού δαπάνης 69.841,50
πλέον ΦΠΑ, ως προς το µε α/α 6 αποφασιστικό της, σχετικά µε τις Οµάδες Α΄( Πλάτεα
Προϊόντα) και Β΄ (Επιµήκη Προϊόντα).
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού No 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην
αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του
επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την βέλτιστη
σχέση ποιότητας – τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ολοκληρωµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης Προορισµού» στο πλαίσιο της Πράξης: «Προορισµός Πειραιάς (Destination
Piraeus): Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά
ως ∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού
(Piraeus Place Branding & Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση,
Προγραµµατισµός
και
Βιώσιµη
∆ιαχείριση
Αστικών
Τουριστικών
Ροών»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 06
«Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» (Ευρωπαϊκό
Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΙS 5041839), προϋπολογισµού δαπάνης 1.100.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ και
32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έγκριση της
Μελέτης και των όρων διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
για την
«Προµήθεια συστηµάτων καθαρισµού αέρα για τα ΜΜΜ του ∆ήµου Πειραιά» ενόψει των
µέτρων για την αντιµετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (Covid-19), προϋπολογισµού
δαπάνης 18.400,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση ή µη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην αποσφράγιση
και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση ή µη του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού δηµόσιου πολυσυστηµικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για
την προµήθεια «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.
ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες συντήρησης- επισκευής υδραυλικώναποχετευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των ∆ηµοτικών Κτιρίων έτους 2019 Σ.Ε.
2/2019».
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ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση φθαρµένων επιφανειών επιχρισµάτων
- επιχρώσεις ορόφων και τοιχοποιιών σε όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρια».
ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση υποβολής αιτήµατος Τροποποίησης α) του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και β)
της Απόφασης Ένταξης για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ», το οποίο χρηµατοδοτείται στα πλαίσια ΕΣΠΑ 2014- 2020 µε M.I.S. 5047186.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

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
8. Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
9. ∆/νση Πληροφορικής
10. ∆/νση Οικονοµικών
11. ∆/νση Προσόδων και Εµπορίου
12. ∆/νση Επικοινωνίας- Προβολής & Μέσων Ενηµέρωσης
13. ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
14. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών
15. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
16. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου
17. ∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
18. ΚΟ.∆.Ε.Π.
19. Ο.Π.Α.Ν.

