Κατάσταση θεμάτων της 32ης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (8-8-2022)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
657.

Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης ποσού 8.050,00€ σε βάρος των Κ.Α 00.6421
(5.700,00€) και Κ.Α 10.6422.03 (2.350,00€) που αφορά την μετάβασης αεροπορικώς από
τις 3 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2022 του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, του
Γενικού Γραμματέα του Δήμου κου Ταταρόπουλου Βασίλειου καθώς και του
Επικεφαλή της παράταξης «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο» κου. Νικόλαου Βλαχάκου για τη
συμμετοχή εκπαιδευτικής επίσκεψης που διοργανώνει η Διεθνής Αστική και
Περιφερειακή Συνεργασία (IURC) – Πρόγραμμα IURC Λατινικής Αμερικής που θα
πραγματοποιηθεί στην πόλη Puerto Montt της Χιλής και εξειδίκευση πίστωσης.

658.

Έκδοση συμπληρωματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 8.050,00 € ,
(το ποσό των 5.700,00 € αφορά τον Κ.Α 00.6421 και το ποσό των 2.350,00 €, αφορά τον
Κ.Α 10.6422.03) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, στο όνομα
της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Σταματίνας Μανωλάκου, που αφορά το ταξίδι
του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ.
Ταταρόπουλου Βασίλειου καθώς και του επικεφαλής της παράταξης «Πειραιάς Πόλη
Πρότυπο» κ. Νικόλαου Βλαχάκου που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11
Σεπτεμβρίου 2022 για τη συμμετοχή εκπαιδευτικής επίσκεψης που διοργανώνει η
Διεθνής Αστική και Περιφερειακή Συνεργασία (IURC) – Πρόγραμμα IURC Λατινικής
Αμερικής στο Puerto Montt της Χιλής, λόγω της αύξησης της τιμής των
αεροπορικών εισιτηρίων από μη έγκυρη έκδοση των αρχικών αεροπορικών
κρατήσεων, οι οποίες θεωρήθηκαν εκπρόθεσμες και ακυρώθηκαν από το αεροπορικό
σύστημα κρατήσεων αυτόματα χωρίς πλέον να είναι διαθέσιμες. Ο επόμενος
διαθέσιμος ναύλος όπου θα εκδοθούν τα αεροπορικά εισιτήρια προσαυξάνεται κατά
2.350,00€ για το αεροπορικό εισιτήριο του Δημάρχου κου Ιωάννη Μώραλη, κατά
2.350,00€ για το αεροπορικό εισιτήριο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ
Ταταρόπουλου Βασίλειου και κατά 2.350,00€ για το αεροπορικό εισιτήριο του
επικεφαλής της παράταξης «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο» κ. Νικόλαου Βλαχάκου.
Σύνολο επιπλέον κόστος αεροπορικών εισιτηρίων 7.050,00€. Επιπλέον το κόστος των
εσωτερικών μετακινήσεων αυξάνεται κατά 1.000,00€ λόγο διαφοροποίηση του μέσου
μετακίνησης από απλό όχημα σε βαν με οδηγό, που θα χρησιμοποιηθεί για τις
μετακινήσεις του Δημάρχου και της αντιπροσωπείας αυτού κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού τους στο Puerto Montt της Χιλής για την ασφάλεια τους.
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