ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΟΕΣΣΜΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΥΚΙΕΣ 14-04-2016
Αρ. Πρωτ: 14339

πρόσκληση
Π Οσε
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεάπολης-Συκεών
Ι. Γαλανό Αριστείδη (Αρίστος)
2.Τσακιρίδη Αναστάσιο
3. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
4. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
5. Βαρσάμη Νικόλαο
6. Ωραιόπουλο Λάζαρο
7. Μιχαηλίδη Βασίλειο
8. Γιαρένη Χρήστο
Στην 15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να
παραστείτε στην 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που Θα
γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Σαράφη & Ι. Μιχαήλ 1, πρώην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Συκεών), στις 19-04-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα
09:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του
Δ'Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ'
αριθ. καταχ. ΠΡ 854/20-6-2008 Προσφυγή του Κληματσούδα Χαράλαμπου κατά του
Δήμου μας.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ'
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ' αριθ.
καταχ. ΠΡ 866/24-6-2008 Προσφυγή της Σαρρημαυρογένη Ελευθερίας κατά του
Δήμου μας.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 3ο: Περαίωση εργασιών και οριστική παραλαβή της Α' φάσης μελέτης με
τίτλο «Μελέτη ΚΕΝΑΚ 12θέσιου 20 Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Συκεών, συνολικού ποσού (με Φ.Π.Α.) 9.240 + Φ.Π.Α. 23ο/ο=11.365,20 €.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 4ο: Εκτέλεση Προϋπολογισμού για το α' τρίμηνο του 2016.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 5ο: Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 11.357,23 € στον ΚΑ 30.7411
«Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων».
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβολής ποσού 762,35 € στον κ. Σταυρίδη Βασίλειο, σύμφωνα
με την αριθ. 1757/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου θεσσαλονίκης και διάθεση
πίστωσης ποσού 712,35 €.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 984,82 €
για την καταβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο
χαμηλής τάσης, φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,90Κ που θα εγκατασταθεί
στη σκεπή του πρώην Δημαρχείου Πεύκων, στην οδό Ειρήνης της Δ.Ε. Πεύκων του
Δήμου Νεάπολης - Συκεών, με αριθμό παροχής 20199075, στο πλαίσιο του Ειδικού
Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις
και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 1.230,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης διάθεση της σχετικής πίστωσης (σχετ. Α.Δ.Σ.
84/2016)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για το έτος 2016 (σχετ.
αποφ. Α.Δ.Σ. 2/2016, Α.Ο.Ε. 85/2016 και Απόφαση Δημάρχου 176/5170/10-2-2016)
και κατακύρωση άποτελεσμάτων διαγωνισμού.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια ασφαλτομίγματος Α12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης του
οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (σχετ.
αποφ. Α.Δ.Σ. 51/2016, Α.Ο.Ε. 103/2016 και Απόφαση Δημάρχου 250/7374/24-22016) και κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 11ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 824,10 €, για την επισκευή οχημάτων του
Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 12ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 1.230,00 € για την επισκευή οχημάτων του

Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 13ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 344,00 € για την επισκευή οχημάτων του

Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 14ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 147,60 € για την επισκευή οχημάτων του
Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 15ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 42.846,95 € για την επισκευή οχημάτων του

Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 16ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 17.690,28 € για την επισκευή οχημάτων του

Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 17ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 10.671,48 € για την επισκευή οχημάτων του

Δήμου Νεάπολης - Συκεών.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 18ο:Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις,
πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις διανοίξεις
κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης» μελ. 20/2016 και
διάθεση πίστωσης ποσού 350.000,00 Ε.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 19ο: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση, επισκευή και
ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Πεύκων)» μελ. 94/2015 και διάθεση πίστωσης
ποσού 850.000,00 Ε.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 129.545,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των
Νομικών του Προσώπων για ένα (1) έτος έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών,
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση
σχετικής πίστωσης.(σχετ:44/2016 Α.Δ.Σ.)
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 911.859,89€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
για την προμήθεια και εγκατάστασης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης
- Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης .(σχετ: 71/2016
Α.Δ.Σ.)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.719,50 € για την
λογιστική τακτοποίηση από επιστροφή χρηματοδότησης του έργου «Ενεργειακή
αναβάθμιση του 1°" Γενικού Λυκείου νεάπολης.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 23ο: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση, επισκευή και
ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Νεάπολης)» μελ. 96/2015 και διάθεση πίστωσης
ποσού 400.00,00 €.
Παρατηρήσεις:
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