Κατάσταση θεμάτων της 25ης έκτακτης με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (15-6-2022)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
472.

Κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της
υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού 111.508,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στον οικονομικό φορέα
ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ

473.

Έγκριση της δαπάνης των εξόδων φιλοξενίας που συμπεριλαμβάνει διαμονή του
Δημάρχου της Αμμοχώστου και τετραμελούς αντιπροσωπείας αυτού καθώς και τρία
αεροπορικά εισιτήρια του Δημάρχου και δύο Αντιδημάρχων της ανωτέρω
αντιπροσωπείας οι οποίοι θα επισκεφθούν τον Πειραιά από 1η έως 3 Ιουλίου 2022 στο
πλαίσιο της Αδελφοποίησης του Δήμου Πειραιά με τον Δήμο της Αμμοχώστου και
εξειδίκευση πίστωσης.

474.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.810,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6444.01 του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου
Μιχαλόλια Ουρανίας για κάλυψη εξόδων διαμονής του Δημάρχου της Αμμοχώστου και
τετραμελούς αντιπροσωπείας αυτού καθώς και τρία αεροπορικά εισιτήρια του
Δημάρχου και δύο Αντιδημάρχων της ανωτέρω αντιπροσωπείας οι οποίοι θα
επισκεφθούν τον Πειραιά από 1η έως 3 Ιουλίου 2022 στο πλαίσιο της Αδελφοποίησης
του Δήμου Πειραιά με τον Δήμο της Αμμοχώστου.

475.

Έγκριση της δαπάνης των εξόδων γεύματος, που θα βαρύνουν τον Κ.Α.00.6444.01 του
Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, που αφορά την παράθεση δύο
γευμάτων στον Δήμαρχο της Αμμοχώστου και τετραμελούς αντιπροσωπείας αυτού οι
οποίοι θα επισκεφθούν τον Πειραιά από 1η έως 3 Ιουλίου 2022 στο πλαίσιο της
Αδελφοποίησης του Δήμου Πειραιά με τον Δήμο της Αμμοχώστου και εξειδίκευση
πίστωσης.

476.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6422.35 του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου
Παρασκευά Αριστείδη για την μετάβαση αεροπορικώς και σιδηροδρομικώς της μονίμου
υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κας Αικατερίνης Οικονόμου ΠΕ9 Γεωπόνου, στο
Κατοβίτσε της Πολωνίας από 23 έως 29 Ιουνίου 2022, για συμμετοχή του Δήμου
Πειραιά στο συνέδριο <<WORLD URBAN FORUM WUF11>> στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκού Προγράμματος <<INTERNATGIONAL URBAN AND REGIONAL
COOPERATION>>.

477.

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού ύψους 15.000,00 €, που αφορά την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας, βάσει της απόφασης 36716/3-6-22 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΛΦ146ΜΤΛ64ΣΘ).

478.

Έγκριση σύναψης και των όρων του σχεδίου σύμβασης δανεισμού έργων τέχνης μεταξύ
του Δήμου Πειραιά και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

479.

Aποδοχή ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης (η με αρ. ΠΟΕ 41/24-5-2022 Πράξη
του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, Γ΄ Τμήμα) της διαφοράς που αφορά
την με αρ. κατ. ΑΓ 155/6-4-2023 αγωγή της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. –
ΜΕΜΙ Ρ. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ ΟΕ», .
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