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Πρόσκληση
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεάπολης-Συκεών
1. Σαουλίδη Αντώνιο
2. Βουλγαρίδη Μιχαήλ
3. Απατσίδη Δημήτριο
4. Βαρσάμη Νικόλαο
5. Σιμητόπουλο Αλέξανδρο
6. Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολο
7. Ζάχαρη Ηλία
8. Ωραιόπουλο Λάζαρο

Στη 20η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να συμμετάσχετε στη 20η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π.
(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)
εγκυκλίου
Υπουργείου
Εσωτερικών,
μέσω
της
εφαρμογής
e-presence,
την Πέμπτη 04/06/2020 και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για
την ανάθεση εργασιών κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε
αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δ. Νεάπολης-Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και
προστασίας» του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.092,59€ με το
Φ.Π.Α, απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής και ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του αμέσως επόμενου με
την χαμηλότερη τιμή (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 274/2019, Α.Ο.Ε.242/2019, 45/2020)

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Πράσινα
Δώματα σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης με κωδικό 182.6e «Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων
διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του
προγράμματος «REACT»

ΘΕΜΑ 4o: Εισήγηση για την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και
αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρακτικού
των ορίων διαγωνισμού για τις
Νεάπολης-Συκεών στο πλαίσιο
INTERREG, προϋπολογιζόμενης
233/2019, 09/2020)

διενέργειας 2ου επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω
«Υπηρεσίες υποστήριξης του πιλοτικού προγράμματος Δήμου
της Πράξης Cross4all», στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all δαπάνης 99.299,93€ με το Φ.Π.Α. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 183/2019,

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δ.
Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφάλειας και ευπρεπισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
74.300,80€ με το Φ.Π.Α και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Δ.Σ. 35/2020, Α.Ο.Ε.
65/2020, 96/2020)
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