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ΣΥΚΙΕΣ 03-06-2016
Αρ.πρωτ: 2 6 46

Πρόσκληση
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεάπολης-Συκεών
1. Γαλανό Αριστείδη (Αρίστο)
2. Τσακιρίδη Αναστάσιο
3. Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
4. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
5. Βαρσάμη Νικόλαο
6. Ωραιόπουλο Λάζαρο
7. Μιχαηλίδη Βασίλειο
8. Γιαρένη Χρήστο
Στην 20η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και την υπ
αριθμ. 1148/2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης Συκεών να παραστείτε στην 20η
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που Θα γίνει στο Δημοτικό
Κατάστημα (Στρ. Σαράφη & Ι.Μιχαήλ 1, στην Πρώην Αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου), στις 07-06-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο: Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση 'Εφεσης κατά του
Παναγιώτη Τροχίδη και κατά της υπ' αριθμ. 2824/2016 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία), ενώπιον των αρμοδίων
δικαστηρίων
Παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 2ο: Οριστική παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη
αξιολόγησης στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Νεάπολης - Συκεών»
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 3ο: 'Εγκριση εκπόνησης της αρ. 26/2016 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής με
τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη αξιολόγησης στα οικόπεδα των υπό ανέγερση
4°U ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων & 7°° Νηπιαγωγείου Πεύκων Δήμου
Νεάπολης - Συκεών», έγκριση της δαπάνης καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και
διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Παρατηρήσεις:
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ΘΕΜΑ 4ο: Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (αφορά ξενοδοχείο
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ) (Δ.Ε. Συκεών)
Παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση λογαριασμού ποσού 984,82 € από το χρηματικό ένταλμα

προπληρωμής 685Α/27-4-2016 από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Συκεών κ.

Χατζηναούμ Βασίλειο, που έχει εγκριθεί με την υπ αριθ. 188/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια διαφόρων τύπων φωτοτυπιών και ειδικών φωτοαντιγράφων βιβλιοδεσιών
σπιράλ και Θερμοκολλήσεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και επανάληψη του διαγωνισμού με
τους ίδιους όρους (σχετ. Α.Δ.Σ. 80/2016, Α.Ο.Ε. 215/2016 και Απόφαση Δημάρχου

499/15314/21-04-2016)
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 140.958,00€ για την ανάθεση εργασιών
διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων εκσκαφών - κατασκευών - κατεδαφίσεων

(Α.Ε.Κ.Κ.), κήπων και πάρκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους

τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων του διαγωνισμού

(σχετ. Α.Δ.Σ. 81/2016)
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 11.678,07€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για
την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών του τεχνικού ασφαλείας περιόδου 2016-2017
στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της
σχετικής πίστωσης
Παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 9ο: 'Εγκριση δαπάνης ποσού 377.189,25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για

την ανάθεση των εργασιών συντήρησης διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του

Δήμου Νεάπολης - Συκεών, με ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό,
έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του διαγωνισμού καθώς
και διάθεση πίστωσης (σχετ. Α.Δ.Σ. 54/2016, 135/2016)
παρατηρήσεις:
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