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Στην 22η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 να
παραστείτε στην 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που Θα
γίνει στις 10-11-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
Δ.Ε. Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125), με Θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Προτάσεις - Ερωτήσεις
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση για το θέμα του αναλογισμού σε παροδίους.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών
διαφήμισης για το έτος 2016.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών
του Δημοτικού Κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος

2016.

Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του
δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2016.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών
κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των
ανταποδοτικών τελών.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νεάπολης — Συκεών στο υπό σύσταση
Ευρωπαϊκό 'Ομιλο Εδαφικής Συνεργασίας με την επωνυμία Holistic Efficient Local
Initiative Τα Coopenition Απd Synergy και διακριτικό τίτλο H.E.L.I.C.A.S., ορισμός
εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότηση
του κ. Δημάρχου.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 9ο: 'Εγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο
Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2015 και διάθεση της σχετικής πίστωσης
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για ορισμό επιτροπής καταστροφής
ανάριθμων οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 3/2014, που αφορά την παράλληλη άσκηση

αρμοδιοτήτων του Δήμου με την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 81 του
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-72013) και λήψη εκ νέου απόφασης.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 12ο: Εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός μέλους και εκλογή Προέδρου του Δημοτικού ΝΠΔΔ «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης - Συκεών».
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου
Νεάπολης - Συκεών.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 15ο: Ακύρωση της αριθ. 366/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίθηκαν η 36^ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και η
ανάθεση των Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων στους
Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για την
περίοδο 2015-2016, προϋπολογισμού 73.800,00€ με απευθείας ανάθεση από το
Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και η διάθεση της σχετικής πίστωσης (σχετ. αποφ. Δ.Σ.

366/2015)

Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 16ο: Τελική ματαίωση της προμήθειας υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των

νομικών προσώπων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, η διενέργεια της οποίας
εγκρίθηκε με την αριθ. 56/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (σχετ. αποφ. Δ.Σ.
56/2015, Ο.Ε. 126/2015, 266/2015 και 336/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 17ο: Α) Τελική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την
προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και
άρτου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου
Νεάπολης Συκεών, για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα για το είδος Αα γάλα
(υποομάδες 1Αα 63.005,18 €, 2Αα 17.628,00 €, και 3Αα 48.816,00 €)
προϋπολογισθείσας δαπάνης 114.556,80€ πλέον Φ.Π.Α., μετά την μη παροχή
σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.Δ.Σ.
Β) Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών,
οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των
Νομικών Προσώπων του Δήμου, για τις ομάδες για τις οποίες κηρύχθηκε άγονος και
ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ,με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης , για την προμήθεια των λοιπών τροφίμων ( είδη τροφίμων των
ομάδων 1Δα (ελαιόλαδο), 1Δγ (Λοιπά είδη παντοπωλείου), 2Δα (ελαιόλαδο), 2Δβ
(κατεψυγμένα λαχανικά), 2Δγ (Λοιπά είδη παντοπωλείου), 2Εα (άρτος), 3Αβ (λοιπά
γαλακτοκομικά είδη), 3Δα (ελαιόλαδο), 3Δβ (κατεψυγμένα λαχανικά), 3Δγ (λοιπά είδη
παντοπωλείου), και 3Εα (άρτος) ), προϋπολογισθείσας δαπάνης 624.818,80€ πλέον
Φ.Π.Α., μετά από την παροχή σύμφωνης γνώμης από την Ε.Α.Α.Δ.Σ.
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ. 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δδ του
ν. 4013/2011, (σχετ. Αποφ. 99/2015 Α.Δ.Σ. και 171/2015, 247/2015, 310/2015
Α.Ο.Ε)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μίσθωσης δύο (2) πολυμηχανημάτων 4Χ4
με εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα, μετά των χειριστών τους για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για την χειμερινή
περίοδο 2015-2016, προϋπολογισμού 37.392,00 € με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό
(αρ. μελ. 77/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού επιβολής κυρώσεων για την εκπρόθεσμη παράδοση
της προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης της Πράξης
«Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δήμου Νεάπολης - Συκεών» (σχετ. Α.Δ.Σ.
527/2013, Α.Ο.Ε. 490/2013 και 48/2014).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 20ο: 'Εγκριση διενέργειας προμήθειας εργαλείων σάρωσης (σκούπες φαράσια) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νεάπολης Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.182,00 € και συγκρότηση επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ.
79/2015).
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.466,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 83/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 22ο: 'Εγκριση διενέργειας προμήθειας φυτών, δενδρυλλίων, χλοοτάηητα και
σπόρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.533,25 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 74/2015).
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας σκυροδέματος και πλέγματος για τις
ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.883,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 48/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών βαφής για την συντήρηση
σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ.
19/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας αφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 για εργασίες
επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου
Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.648,00 € και συγκρότηση
επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας
(αρ. μελ. 47/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 26ο: 'Εγκριση διενέργειας προμήθειας υδραυλικών και αποχετευτικών υλικών
για τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης - Συκεών
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 50/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 27ο: 'Εγκριση διενέργειας προμήθειας λοιπών αναλωσίμων και εργαλείων για
τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.879,30 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 75/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας 450 τεμαχίων μεταλλικών
προστατευτικών στύλων πεζοδρομίων για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης
και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης — Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
14.945,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για
την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 76/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας σημάτων οδοσήμανσης, καθρεπτών,
κώνων κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης — Συκεών, προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 20.900,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 49/2015).
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 30ο: 'Εγκριση διενέργειας προμήθειας αερίων οξυγόνου, ασετιλίνης και
corgon, για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευών του Δήμου Νεάπολης — Συκεών
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους προϋπολογιζόμενης δαπάνης 985,23 € και
συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της
προμήθειας (αρ. μελ. 67/2015).
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 31ο: 'Εγκριση διενέργειας προμήθειας πλακών θεμελίωσης και εγκαινίων στο
Δήμο Νεάπολης — Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.845,00 € και συγκρότηση
επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών τροχών για τις ανάγκες των
οχημάτων και μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης — Συκεών για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.556,46 € και
συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της
προμήθειας (αρ. μελ. 66/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 33ο: 'Εγκριση διενέργειας προμήθειας τοπογραφικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες του Δήμου Νεάπολης — Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.404,50 €
και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή
της προμήθειας.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 34ο: 'Εγκριση διενέργειας προμήθειας ακατέργαστου αλατιού για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων στο Δήμο Νεάπολης — Συκεών προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 25.830,00 € και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας (αρ. μελ. 78/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας λοιπών αναλωσίμων ειδών
παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του
Δήμου Νεάπολης — Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.798,95 € και
συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της
προμήθειας (αρ. μελ. 86/2015).
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 36ο: 42" Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015 για την αποδοχή επιχορήγηση
ποσού 8.650,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους οι οποίοι
εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή του
δημοψηφίσματος της 5"s Ιουλίου 2015.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 37ο: 43" Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 — Έγκριση
διενέργειας προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγράφων,
ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών
τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων Ethernet στο Δήμο
Νεάπολης — Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.369,50 € και συγκρότηση
επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 38ο: 44" Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την
δημιουργία και ενίσχυση κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων και ενίσχυση
ανεπαρκών πιστώσεων.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 39ο: 45" Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 που αφορά
το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου - Τζιγκόζογλου.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 40ο; 46^ Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015, έγκριση επιχορήγηση
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης — Συκεών
με το ποσό των 537.302,74 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 41ο: 47" Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015, έγκριση επιχορήγηση
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Νεάπολης — Συκεών
με το ποσό των 318.954,44 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 42: 48° Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015, έγκριση ανάθεσης
«Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Οργάνωσης Θεατρικών Παραστάσεων στους Μαθητές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», για την περίοδο
2015-2016 προϋπολογισμού 41.328,00€ με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό
Συμβούλιο και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρακτικού για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου
παράδοσης της προμήθειας νέων ηλεκτροκίνητων μεταλλικών Θυρών για τις
αποθήκες του Δήμου στη Νεάπολης και στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων της οδού
Αγ. Δημητρίου Συκεών και αυτόματες μπάρες εισόδου - εξόδου οχημάτων στο
εργοτάξιο Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (σχετ. Α.Δ.Σ. 182/2015, Α.Ο.Ε.
215/2015, 254/2015 και 321/2015) (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 43955/28-9-2015)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 44ο: 'Εγκριση πρακτικού για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου
παράδοσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικών, για
αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και μικροεπεμβάσεις ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, των δημοτικών κτιρίων και δικτύου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης
- Συκεών για το έτος 2015 (ΣΧΕΤ. Α.Δ.Σ. 173/2015, Α.Ο.Ε. 245/2015, 281/2015 και
320/2015) (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 44207/29-9-2015)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 45ο: Καθορισμός μισθωτικής αξίας ακινήτου κληροδοτήματος Αφροδίτης
Ισαακίδου - Τζιγκόζογλου.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 46ο: Διάθεση πετρελαίου Θέρμανσης από τον Δήμο για την κάλυψη αναγκών
των σχολείων νομικού προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 47ο: Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από τον Δήμο για την κάλυψη αναγκών
των σχολείων νομικού προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 48ο: Εκτέλεση προϋπολογισμού κατά το β' τρίμηνο του 2015.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 49ο: Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 50ο: 'Εγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για οικονομική
ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Νεάπολης 117/2015).
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 52ο: 'Εγκριση δαπάνης και ψήφιση πίοτωσης ποσού 400,00 € για οικονομική
ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Νεάπολης 107/2015).
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική
ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Νεάπολης 116/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική
ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Νεάπολης 89/2015).
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική
ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Νεάπολης 118/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική
ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Συκεών 100/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική
ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (αρ. αποφ. Σ.Δ.Κ. Συκεών 99/2015).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση παράτασης με αναθεώρηση, του χρόνου περαίωσης και της

αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες του έργου «Β' ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ».
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 59ο: 4" Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ

ΣΤΟ Ο.Τ. 1116 ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ
Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Αρ. Μελ. 19/2014)»
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 60ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αυτονόμησης
της κεντρικής Θέρμανσης στο πρώην Ε.Π.Λ. Νεάπολης (νυν Πειραματικό Γυμνάσιο Λύκειο) & αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με νέο καυστήρα Φ.A. στο
παράρτημα του Λυκείου Πεύκων»
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 61ο: 2° Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΟΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ 1) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ» κατά 24 ημερολογιακές ημέρες
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 62ο: Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των
έργων:
1. «Αποκατάσταση διατόμων και φέρουσας ικανότητας της πεζογέφυρας στο 1°
ΕΠΑΛ και 2° ΓΕΛ Νεάπολης στο πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη» Αρ. μελ.
31/2014
2. «Ανακατασκευή παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Συκεών», Αρ. μελ.
67/2013
3. «Αντιστήριξη πρανούς κατά μήκος της οδού Λεχόβου, από την Ανθέων έως
την οδό Α. Οικονόμου» Αρ. Μελέτης 31/2013
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 63ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σημειακή τροποποίηση νησίδων
στη συμβολή των δημοτικών οδών Λεχόβου και Ανθέων με σκοπό την
ανακατεύθυνση επιφανειακής ροής όμβριων υδάτων.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 64ο: Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο
οδόστρωμα Γρηγορίου Ε' αρ. 9 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 65ο: Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο
οδόστρωμα στην οδό Γοργοποτάμου αρ. 17 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 66ο: Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο
οδόστρωμα στην οδό Κύπρου αρ. 22 της Δημοτικής Ενότητας Συκεών.
Παρατηρήσεις:

