Κατάσταση θεμάτων της 28ης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (6-7-2021)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
567.

Τροποποίηση 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.

568.

Διαγραφή 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.

569.

Διαγραφή 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.

570.

Διαγραφή 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.

571.

Διαγραφή 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.

572.

Διαγραφή 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.

573.

Διαγραφή από το χρηματικό κατάλογο 6979/2021 της με αριθ. 140900035912/3007-2014 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού
Θεάτρου, συνολικού βεβαιωμένου ποσού 80,00 €, διότι πληρώθηκε στα ΕΛ.ΤΑ
πριν διαβιβασθεί στην Υπηρεσία μας ως ανεξόφλητη.

574.

Διαγραφή της με αρ. 00026/30-06-2015 παράβασης του Α΄ Λιμενικού Τμήματος
Πειραιά, με αριθμό καταχώρησης 5415/22-07-2015, λόγω διπλής εγγραφής.

575.

Διαγραφή 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.

576.

Διαγραφή 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.

577.

Αποδοχή του 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.

578.

Διαγραφή του ποσού 38,21 €, για οφειλέτη με κωδικό 820207, που αντιστοιχεί σε
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
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579.

Διαγραφή 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.

580.

Αναβάλλει την λήψη απόφασης επί του 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
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και παραπέμπει την υπόθεση στην Νομική
Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει.

581.

Διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 22,92 € η οποία δεν εξοφλήθηκε λόγω
ελλιπών στοιχείων κατάθεσης.

582.

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 Δήμου Πειραιά).

583.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6323.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα
του μονίμου υπαλλήλου μας ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΕΩΝΙΔΑ, για την πληρωμή λοιπών
τελών κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π. (Τέλη Χρήσης Μηχανημάτων Έργου) του
Δήμου.

584.

Έγκριση της υπηρεσίας «Απολυμάνσεις Σχολικών Μονάδων (Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), Δημοτικών Κτιρίων & Εξωτερικών Χώρων
εμβέλειας Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της πανδημίας
του Covid-19, Δ΄ 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.

585.

Έγκριση 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 Δήμου
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.

586.

Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2021 της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης «ΚΟ.Δ.Ε.Π.» του Δήμου Πειραιά.

587.

Αποδοχή 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
(ΑΔΑ:6Γ6Η46ΜΤΛ6-5ΝΨ).

588.

Κατακύρωση 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 Δήμου Πειραιά στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά της Covid-19»,
προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., ύστερα από τη λήψη του
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην εταιρεία ΑΦΟΙ Σ. ΚΟΡΚΙΔΗ &
ΣΙΑ Ο.Ε.
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589.

Κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Ελαστικά – Αεροθάλαμοι
Οχημάτων & Μηχανημάτων», για τις ΟΜΑΔΕΣ Β΄ (ελαστικά και αεροθάλαμοι
για ΙΧ, μικρά φορτηγά και μηχανές – VESPA, SYM) & Γ΄ (ελαστικά για ειδικά
οχήματα – χωματουργικά, μηχανοκίνητα, σάρωθρα κ.α.), στον οικονομικό φορέα
Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

590.

Έγκριση 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).

591.

Ακύρωση της με αρ. 362/7-5-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο ¨Παράδοση κατ΄ οίκον τροφίμων, ειδών οικιακού
καθαρισμού και ειδών προσωπικής υγιεινής που θα παράσχει η υπηρεσία μας σε
310 δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και παράδοση κατ΄ οίκον
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα παράσχει η υπηρεσία μας
μέσα από το πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (Τ.Ε.Β.Α.)
2η διανομή του 2021, σε 3.198 δικαιούχους εντός του Δήμου Πειραιά, μέσα σε 1
μήνα από την έναρξη του έργου», διότι η διανομή στους προαναφερόμενους
δικαιούχους θα γίνει δια ζώσης.

592.

Αναβολή της λήψης απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Εξωτερικών
Διακλαδώσεων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες» Α.Α.Ε. 3/2019,
προϋπολογισμού δαπάνης 241.935,48 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα NEXUS
CONSTRUCTION επαρκής τεκμηρίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, σχετικά με τη
δυνατότητα εκτέλεσης του έργου που περιγράφεται στη μελέτη της αρμόδιας
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.
593.

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. Α1374/2021 Απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (20ο Τμήμα).

594.

Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κου Τζωρτζίνη Γεωργίου, για
αποζημίωσή του, που αφορά ατύχημα στην συμβολή των οδών Θεάτρου και
Σωτήρος Διός 67 (πεζόδρομος), όπου υφίστατο καθίζηση επί του πεζοδρομίου με
αποτέλεσμα ο αιτών να υποστεί σωματικές βλάβες.

595.

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του «Ο.Π.Α.Ν.» έτους 2021.

596.

Αποδοχή του 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.

597.

Έγκριση ακύρωσης επιπλέον βεβαιωμένων ποσών εκ μισθωμάτων
επαγγελματικών μισθώσεων Δημοτικών 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.
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598.

Τροποποίηση της 372/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
στην «Προμήθεια Σιδηρουργικών- Συναφών Υλικών και Εργαλείων, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 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).

599.

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του επαναληπτικού διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Προορισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 887.096,77 € πλέον Φ.Π.Α
24%, στον οικονομικό φορέα COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ.

600.

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
Δήμου Πειραιά» ενόψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του
Κορωνοϊού (Covid-19), προϋπολογισμού δαπάνης 18.400,00 € πλέον Φ.Π.Α.

601.

Κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου πολυσυστημικού
διαγωνισμού 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., στους οικονομικούς φορείς: 1) «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 2)«ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΒΕΕ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ».

602.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες συντήρησης- επισκευής υδραυλικώναποχετευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των Δημοτικών Κτιρίων έτους
2019 Σ.Ε. 2/2019».

603.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση φθαρμένων επιφανειών
επιχρισμάτων - επιχρώσεις ορόφων και τοιχοποιιών σε όλα τα Δημοτικά Κτίρια».

604.

Έγκριση υποβολής αιτήματος Τροποποίησης α) του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
και β) της Απόφασης Ένταξης για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια
ΕΣΠΑ 2014- 2020 με M.I.S. 5047186.
ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

605.

Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής με αριθμό XE 2712/2021,
ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α 20.6323.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε την 479/2021 απόφαση της
Ο.Ε., στο όνομα του υπαλλήλου μας ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για τη
πληρωμή Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ανανέωση αδειών κυκλοφορίας τρικύκλων).

606.

Συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης Πεπαλαιωμένων κάδων και φωτιστικώνscrap, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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