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

4η έκτακτη 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 έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, την
Παρασκευή 22/01/2021 και ώρα 11:00, 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,
προκειµένου να ληφθούν άµεσα αποφάσεις, λόγω της ύπαρξης προθεσµιών, της διευκόλυνσης
διαγωνιστικών διαδικασιών και προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των
υπηρεσιών του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή µη νοµικής υποστήριξης του τέως Αντιδηµάρχου κου Βοϊδονικόλα Σταύρου
ενώπιον του Β΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Πειραιώς κατά την δικάσιµο της 25/01/2021, ή
σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή δικάσιµο, από δικηγόρο του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 40 του Ν. 4735/2020 σε
συνδυασµό µε το αρ. 52 του Ν. 4674/2020.
ΘΕΜΑ 2ο: Παράταση υποβολής παραδοτέων ΠΒ.3_4 «Οργανωµένα Tutorials για 3D εκτύπωση 4ου
κύκλου» έως 21-05-21, ΠΒ.4_4 «Σεµινάρια ευέλικτης συµβουλευτικής ενηµέρωσης 4ου
κύκλου» έως 15-02-2021, ΠΒ.7_4 «Αναφορά ολοκλήρωσης εξατοµίκευσης υποστήριξης
επιχειρηµατικών ιδεών 4ου κύκλου» έως 15-02-21 της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της
αναδόχου εταιρείας Planet Α.Ε. µε τίτλο «∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής
Καινοτοµίας και τη Γαλάζια Ανάπτυξη».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση παράτασης Εργασιών του Έργου «Αστική Ανάπλαση Λεωφόρου Ειρήνης Γ΄
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου Πειραιά» κατά δύο (2) µήνες, ήτοι έως την 26η Μαρτίου 2021
(26/03/2021).
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση παράτασης Εργασιών του Έργου «Ανάπλαση και Αναβάθµιση Παραλιακού
Μετώπου, στο ∆ήµο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012» κατά δύο (2) µήνες, ήτοι έως την 31η Μαρτίου
2021 (31/03/2021).
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του Έργου «Γενικές
Σχολεία του ∆ήµου Πειραιά για το έτος 2019».

Επισκευές

και

Συντηρήσεις

στα

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή ή µη ∆ωρεάς του µη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού οργανισµού «WE4ALL»
για προµήθεια και φύτευση µικρών δενδρυλλίων ή θάµνων κατάλληλα για τον ∆ήµο
Πειραιά, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
ΘΕΜΑ 7ο: Ματαίωση του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής για την προµήθεια «Προµήθεια απορριµατοφόρων
οχηµάτων και λοιπών οχηµάτων της καθαριότητας», προϋπολογισµού δαπάνης 1.935.000,00
€ πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση ή µη της µε αρ. πρωτ. 13919/06-03-2020 σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου
Πειραιά και της Μονοπρόσωπης εταιρείας General Service Station που αφορά την προµήθεια
αµόλυβδης βενζίνης, όσον αφορά στον τρόπο παράδοσης αυτής, για την ∆/νση Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης.
ΘΕΜΑ 9ο: Άσκηση ή µη όλων των ενδίκων µέσων κατά του µισθωτή του ∆ήµου µας «Γ. Ανδρέου &
Σια Ε.Ε» και καταγγελία της σχετικής µίσθωσης.
ΘΕΜΑ 10ο: Εξώδικος ή µη συµβιβασµός µεταξύ του ∆ήµου και του κου Χατήρα Σπυρίδων του
Νικολάου, που αφορά υλικές ζηµιές που υπέστη το υπ΄αριθµό κυκλοφορίας ΥΗΑ- 2901 ΙΧ
αυτοκίνητό του κατά την κλάδευση δέντρου Μελιάς.

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).
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Πρόεδρο, µέλη Οικονοµικής Επιτροπής
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αντιπρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κο Αγρανιώτη Μιχαήλ
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Νοµική Υπηρεσία
Γραφεία Συνδυασµών
Γραφεία Αντιδηµάρχων και Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων
Γραφείο ∆ηµάρχου
∆/νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης
∆/νση Οδοποιίας- Αποχέτευσης
∆/νση Αρχιτεκτονικού & Λ.Τ.Ε.
∆/νση Περιβάλλοντος & Πράσινου
∆/νση Προσόδων και Εµπορίου
∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
∆/νση Πληροφορικής

