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ΣΥΚΙΕΣ 26-05-2016
Αρ. Πρωτ: 20174

πρόσκληση
Π οσε
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεάπολης-Συκεών
1. 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 19η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να
παραστείτε στην 19η 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 30-05-2016 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 09:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας

διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Έφεσης κατά της

ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «INTERLIFE Α.Ε.» και κατά της υπ' αριθ.
7019/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική διαδικασία διαφορών
από αυτοκίνητο), ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απολογισμού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών οικονομικού έτους
2015 και ψήφιση υπερβάσεων.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, εξέταση της αρ. πρωτ. 18307/17-052016 ένστασης και κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙ=ΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού Β 'σταδίου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης —
Συκεών, για το έτος 2016 — 2017 (Σχετ. Α.Δ.Σ. 6/2016, Α.Ο.Ε. 84/2016 και 216/2016,
και Απόφαση Δημάρχου 177/5387/11-02-2016) και επανάληψη του διαγωνισμού με
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγραφικών, ηλεκτρονικών
υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας,
περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων ethernet για τις ανάγκες του Δήμου
Νεάπολης — Συκεών (Σχετ. Α.Δ.Σ. 49/2016, Α.Ο.Ε. 104/2016 και Απόφαση Δημάρχου
251/7408/25-02-2016), κατακύρωση τριών κατηγοριών του διαγωνισμού και
επανάληψη του διαγωνισμού για τις υπολειπόμενες κατηγορίες με τους ίδιους όρους
και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 6ο: Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της εργασίας κοπής —
καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές
περιοχές του Δήμου Νεάπολης — Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.581,61 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, λόγω
ακύρωσης της αρ. 92/2016 απόφασης Ο.Ε., από τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας — Θράκης και ανατροπή της σχετικής
πρότασης ανάληψης υποχρέωσης (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 12/2016, 28/2016 και 92/2016).
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 7ο: 'Εγκριση δαπάνης ποσού 33.210,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
για την μίσθωσης φορτηγού ανατρεπόμενου με οδηγό για τις ανάγκες του Δήμου
Νεάπολης — Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του
διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 82/2016)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 439.438,41 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και επίστυλου διόκοσμου φωτισμού του
Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής
πίστωσης.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 9ο: 'Εγκριση δαπάνης ποσού 79. 494,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
για την προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών
αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών του
Προσώπων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης καθορισμός όρων του διαγωνισμού
και διάθεση σχετικής πίστωσης (Σχετ.: Α.Δ.Σ.143/2016)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της αρ. 167/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
ως προς το ποσό του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός νέας
ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων ποσού 150,00 € στην
ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «INTERLIFE Α.Ε.» σύμφωνα με την αριθ.
7019/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου θεσσαλονίκης.
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 12ο: Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 46.112,70 € στον ΚΑ
35.7732.03 «Κλαδέματα δέντρων».
Παρατηρήσεις:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ

