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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΠΡΟΣ:

Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 956 / 47237

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

46η έκτακτη
΄∆ια Περιφοράς΄
συνεδρίαση
Αναπληρωµατικά µέλη: Αναστασάκος Παναγιώτης, Βλαχάκος
∆ηµήτριος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης Ιωσήφ, Βουτυράκος
Παναγιώτης, Ζαρακέλη Ανδριάνα, Κατσαφάδος Ιωάννης
Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μαρκαριάν Χαρουτιούν.
Καλείστε σε ‘δια περιφοράς’ έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και
ώρα 11:30, σύµφωνα µε τα άρθρα 67 παρ. 5 και 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10 & 184 του Ν. 4635/2019, σε
συνδυασµό µε το άρθρο 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ
55/Α/11-3-2020), το άρθρο 60 παρ. 1 της από 20-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( ΦΕΚ
68/Α/20-3-2020) και της µε αρ. 163 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020) για
κατεπείγουσα συζήτηση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της άµεσης ανάγκης
λήψης σχετικών αποφάσεων, που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή µη νοµικής υποστήριξης του τέως Αντιδηµάρχου κ. Σιγαλάκου
Κυριάκου ενώπιον του Α΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την
δικάσιµο της 13/10/2020, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του
∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 224 παρ. 5 περ. στ΄
«περί νοµικής υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών») όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη νοµικής υποστήριξης του τέως Αντιδηµάρχου κ. Βοϊδονικόλα
Σταύρου ενώπιον του Β΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιά κατά την δικάσιµο
της 3/11/2020, ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 224 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νοµικής
υποστήριξης υπαλλήλων και αιρετών ∆ήµων & Περιφερειών») όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017.
ΘΕΜΑ 3ο: 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 «Αγορά
υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Γ΄ Φάση για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά καθώς και των υπηρεσιών
του ∆ήµου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» προϋπολογισµού δαπάνης
263.974,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α ύστερα από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή µη προϋπολογιστικής δαπάνης του ∆Ε∆∆ΗΕ, ποσού 204.638,61 ευρώ
(διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτά) πλέον Φ.Π.Α.
για την υπογείωση- παραλλαγή του δικτύου Χαµηλής και Μέσης Τάσης επί της Ακτής
Κουµουνδούρου στο Μικρολίµανο και ανάληψη της υποχρέωσης από το ∆ήµο Πειραιά
καταβολής του ανωτέρω ποσού πλέον Φ.Π.Α. 24% στο ∆Ε∆∆ΗΕ για την κατασκευή του
συγκεκριµένου έργου.
ΘΕΜΑ 5ο: Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαδικασίας της προσφυγής σε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.
4412/16, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ασφαλιστική κάλυψη της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου, για την υπηρεσία µε τίτλο «Ασφάλιση Κινητής
και Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου από 15-10-2020 έως 31-12-2020 µε δυνατότητα
παράτασης, προϋπολογισµού δαπάνης 59.208,77 ευρώ.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή µη της ανάθεσης σε δικηγόρο της νοµικής εκπροσώπησης του ∆ήµου
Πειραιά κατά την εκδίκαση αγωγής εναντίον του.

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. Γραφείο ∆ηµάρχου
10. ∆/νση ∆ιοίκησης
11. ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου
12. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
13. ∆/νση ∆ηµ. Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

