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Στην 34 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την υπ΄ αριθμ.
1187/2019 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης – Συκεών να παραστείτε στην 34η τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ.
Σαράφη & Ι. Μιχαήλ 1, στην Πρώην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 25-10-2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o: Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ’ τρίμηνο 2019
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 14.552,12€ για τη
δαπάνη δύο νέων προσωρινών παροχών μέσω του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην Δενδροφυτεία για τη
Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 77.500,00 € για Υπηρεσίες Σχεδιασμού και
Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του δήμου και στο ευρύ κοινό
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 67.084,00€ για την ηχητική και φωτιστική
κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2020 και 2021

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε
άπορο δημότη (σχετ. αρ. πρωτ. αίτηση 24326/27-8-2019)

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε
άπορο δημότη (σχετ. αρ. πρωτ. αίτησης 24395/28-8-2019)

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης για τις
υποχρεώσεις του Δήμου προς την ιδιοκτησία 2α της Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού
7885

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την αγορά οικοπέδων με δημοπρασία, με
σκοπό την κατασκευή εγκαταστάσεων εκπαίδευσης στην Πολεοδομική Ενότητα 5
“Αρμενοχώρι” μεταξύ των οδών Επταπυργίου – Λ. Βύρωνος – Κομνηνών – Αν. Παπανδρέου
της Δ.Ε. Συκεών

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του
προγράμματος “REACT”

ΘΕΜΑ 10o: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διάλυση σύμβασης μελέτης, «Μελέτη
Κ.Ε.Ν.Α.Κ. του Βρεφονηπιακού Σταθμού Οδού Αγ. Τριάδας και Παπάφη του Δήμου Νεάπολης
- Συκεών»

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των
ορίων διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες υποστήριξης του πιλοτικού προγράμματος Δήμου
Νεάπολης-Συκεών στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all”, στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all –
INTERREG, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.299,93€ με το Φ.Π.Α. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 183/2019)

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και
οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού , για τις υπολειπόμενες
ομάδες Β΄ και Γ΄ της προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all» στο
πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων
(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 156/2019, 198/2019)

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ' σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών “Επισκευές στα δίκτυα
σωληνώσεων ψύξης-θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων” προϋπολογισμού δαπάνης
72.974,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 191/2019)

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β' σταδίου “Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών” ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την
προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού στον αύλειο χώρο του 1ου-2ου-12ου Νηπιαγωγείου
Νεάπολης στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών” και έγκριση προσφορών και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 163/2019, 200/2019)

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης Α' και Β' σταδίου του ανοικτού
διαγωνισμού προμήθειας διαφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών
και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 247/2019, Α.Ο.Ε. 112/2019,133/2019)

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α' σταδίου “Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφορά” του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των
ορίων διαγωνισμού για την “Ανάθεση εργασιών επισκευή ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών
συστημάτων και αμαξωμάτων των οχημάτων & μηχανημάτων έργου και επισκευής –
συντήρησης δικύκλων – τρίκυκλων οχημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο έτη”,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 187.240,00€ με το Φ.Π.Α. και έγκριση προσφορών για το
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.:
Α.Ο.Ε. 181/2019)

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α' σταδίου “Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς” ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο
Δήμο Νεάπολης-Συκεών και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, το
οποίο είναι το άνοιγμα και η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών (Σχετ.: Α.Ο.Ε.
142/2019)

ΘΕΜΑ 18o Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για
την ανάθεση των εργασιών «επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών εργαλείων και
μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογισμού δαπάνης 69.192,00€ και
ματαίωση του διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 149/2019, 192/2019)

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για
την νέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δήμο ΝεάποληςΣυκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 617.024,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση
τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθαρισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασίας κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς
βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δ. Νεάπολης-Συκεών, για
λόγους πυρασφάλειας και προστασίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.092,59€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 274/2019)

ΘΕΜΑ 21o Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών ανακομιδής λειψάνων τάφων, στα
Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 47.343,20€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) , έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 275/2019)

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών Υποστήριξης Λογισμικού Εφαρμογών για τις
ανάγκες των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών,
προϋπολογισμού 39.808,96€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 23o: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4175/04.02.2019 σύμβασης των υπηρεσιών
ψηφιοποίησης του αρχείου του Δημοτολογίου του Δήμου

ΘΕΜΑ 24o: Παράταση της διάρκειας της με αρ. πρωτ. 4175/04.02.2019 σύμβασης
υπηρεσιών ψηφιοποίησης του αρχείου του Δημοτολογίου του Δήμου

ΘΕΜΑ 25o: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ»
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