Κατάσταση θεμάτων της 51ης έκτακτης με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (30-11-2021)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1044. Απόδοση λογαριασμού για το με αρ. 5289/2021 ένταλμα προπληρωμής ποσού 557,14€,
που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ. αρ. 939/10-11-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2021, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Πολύμνιας Πατέρου
και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά στην πληρωμή
εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς του μονίμου υπαλλήλου Θ. Παπαχρυσάνθου στη
Θεσσαλονίκη από 12-11-2021 έως 14-11-2021,για τη συμμετοχή στη 36η διεθνή έκθεση
τουρισμού «Philoxenia».
1045. Απόδοση λογαριασμού για το ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 5486/2021 ποσού 650,00
που εκδόθηκε σύμφωνα με την 991/2021 απόφαση της Ο.Ε. στο όνομα του μόνιμου
υπαλλήλου μας Αθανασίου Χαράλαμπου, για την εξόφληση προς την ΕΥΔΑΠ της
δαπάνης εγκατάστασης νέας παροχής ύδρευσης στον Αθλητικό χώρο επί των οδών
Ακτή Θεμιστοκλέους - Α. Μουτσοπούλου - Ηετίωνος.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1046. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2021.
1047. Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 2.459,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε
εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 874/12-10-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
(Υπηρεσίες εστίασης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου «ΜΙΝΕ-ΕΜΙ»).
1048. Αποδοχή συμπληρωματικής ΙΑ΄ κατανομής (Νοεμβρίου) από Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ), ποσού ύψους 1.328.803,46 € βάσει της απόφασης µε αρ. 85880/22-112021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:6ΘΖΔ46ΜΤΛ6-Ο1Θ).
1049. Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων, ποσού ύψους 83.912,50 € βάσει της απόφασης µε αρ. 85940/2211-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:ΡΩ0046ΜΤΛ6-Κ9Ξ).
1050. Αποδοχή κατανομής επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων, ποσού ύψους 335.650,00 € βάσει της απόφασης µε αρ. 84386/17-11-2021 του
ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:ΩΧ9Ο46ΜΤΛ6-ΙΛΒ).
1051. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2.2019.»κατά έξη (6) μήνες ήτοι μέχρι 1706-2022.
1052. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για τη παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού» "ΟΠΣ 5041839" στο πλαίσιο της Πράξης:
«Προορισμός Πειραιάς (Destination Piraeus): Ολοκληρωμένη Διαχείριση και
Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως Διεθνούς Εμβέλειας Τουριστικού,
Πολιτιστικού και Επιχειρηματικού Προορισμού (Piraeus Place Branding &
Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, Προγραμματισμός και Βιώσιμη
Διαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΑΤΤΙΚΗ»
2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
στο Αστικό Περιβάλλον».
1053. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου, για το ένταλμα προπληρωμής, με
αριθμό ΧΕ 5137/2021 ποσού 52.000,00 € (πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ) σε βάρος των Κ.Α.
20.6321.01, 20.6322.01 & 20.6323.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε τη με αρ. 927/2021 απόφαση της Ο.Ε στο όνομα του
υπαλλήλου μας ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.
1054. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου, για το ένταλμα προπληρωμής, με
αριθμό ΧΕ 4987/2021 ποσού 100,00 € (εκατό ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.11 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, που εκδόθηκε σύμφωνα µε τη με
αρ. 886/2021 απόφαση της Ο.Ε στο όνομα της υπαλλήλου μας ΜΑΡΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ, για
την πληρωμή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανταποδοτικών τελών (eάδειες), για την έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, που αφορούν
υλοτόμηση πέντε (5) δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
Πειραιά.
1055. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αρ. 5085/2021 ένταλμα
προπληρωμής ποσού 1.208,28€, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις με αρ. 920/29-10-2021
και 921/29-10-2021 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421
(ποσού 739,14€ για τον Δήμαρχο Πειραιά) και 00.6423 (ποσού 469,16€) του
Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου
του Δήμου κ. Ειρήνης Ιωάννου και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το προαναφερθέν
ένταλμα προπληρωμής αφορά στην πληρωμή εξόδων για τη μετάβαση αεροπορικώς του
Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη και του αστυνομικού του κ. Νικηφόρου Πηλάκη
στο Δήμο Θεσσαλονίκης από 5 έως 6 Νοεμβρίου 2021, προκειμένου ο Δήμαρχος να
συμμετάσχει ως ομιλητής στην 6η Σύνοδο Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2021)».
1056. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 8.541,54 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.01 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο όνομα της υπαλλήλου
μας ΑΝΘΗΣ ΚΟΜΝΟΥΛΙΑ, για την προπληρωμή νέας παροχής (12036907-01)
ηλεκτρικής ενέργειας στην θέση Πλατεία Αλεξάνδρας που θα εξυπηρετεί
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου.

2

