Κατάσταση θεµάτων της 46ης έκτακτης διά περιφοράς συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (9-10-2020)

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
668.

Έγκριση της 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.

669.

Έγκριση της 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.

670.

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 «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, στους ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ και
HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΥΡΓΚΑ.

671.

Έγκριση της 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.

672.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την σύναψη δηµόσιας
σύµβασης της υπηρεσίας: «Ασφάλιση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του
∆ήµου από 15-10-2020 έως 31-12-2020 µε δυνατότητα παράτασης,
προϋπολογισµού δαπάνης 59.208,77 ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, στην εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.

673.

Έγκριση της ανάθεσης σε δικηγόρο της νοµικής εκπροσώπησης του ∆ήµου
Πειραιά κατά την εκδίκαση αγωγής εναντίον του.
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