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Παόσκλπση

Π αα

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 22η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και την υπ
αριθ. 1148/2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης - Συκεών, να παραστείτε στην 22η
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που Θα γίνει στο Δημοτικό
Κατάστημα (Στρ. Σαράφη & Ι. Μιχαήλ 1, στην πρώην Αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου), στις 04-07-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: 1) για τέσσερις (4) επιδόσεις της υπ' αριθ.
20.077/26-05-2016 ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ του Δήμου Νεάπολης - Συκεών ΠΡΟΣ τους Κανέλλη Αθανάσιο,
Σαμοηλίδη Γεώργιο, Γουσοπούλου Ευαγγελία, Σγουρού Κριτονίκη και 2) για τρεις (3)
επιδόσεις της υπ' αριθ. 20.078/26-05-2016 ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ του Δήμου Νεάπολης - Συκεών ΠΡΟΣ τους Σεβά
Νιχαέλα, Σεβά Χριστίνα, Μεσιώνη Γεώργιο.
Παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 2ο: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την επίδοση της υπ' αριθ. 'Εκθεσης
Κατάθεσης Δικογράφου 109/2016 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Δήμου Νεάπολης - Συκεών Θεσσαλονίκης ΚΑΤΑ του
«Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης».
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 3ο: Απόδοση λογαριασμού ποσού 993,52 € από το χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής 1012 Α/14-06-2016 από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Νεάπολης —
Συκεών, κ. Μουταφτσή Ιωάωη, που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 256/2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 98.605,00 € για την υλοποίηση του
προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων στο πλαίσιο του έργου " REACT"
(Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
με το Δήμο Θεσσαλονίκης.
παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 70.500,00 € για τη δαπάνη πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου 'ΗΕΑα" (Refugee,
Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο
Θεσσαλονίκης
Παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.361,99
€ για τη σύνδεση από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύο νέων παροχών δικτύου ΦΟΠ και
διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 7ο: Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης ποσού 119.050,24€.
παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 12.189,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
για την ανάθεση της εργασίας σχεδίασης εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Νεάπολης — Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού καθώς και διάθεση πίστωσης.
Παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 309.811,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των
υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης — Συκεών, έγκριση
τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων
του διαγωνισμού και διάθεση σχετικής πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 183/2016).
Παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ Ίσο: 'Εγκριση πρακτικού γνωμοδότησης καταγραφής και ελέγχου
δικαιολογητικών συμμετοχής για την προμήθεια και τοποθέτηση σε υπάρχον
απορριμματοφόρο όχημα μία καινούργιας υπερκατασκευής με σύστημα συμπίεσης
(τύπου πρέσας) 20m3 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου
Νεάπολης — Συκεών και εξέταση της με αρ. πρωτ. 23780/15-06-2016 ένστασης της
εταιρείας ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 83/2016 & Α.Ο.Ε. 223/2016)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 11ο: 'Εγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση εργασιών επιστημονικής υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
DIVERCITY στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών, εξέταση της αριθ. πρωτ. 24482/Ζ2-062016 ένστασης της εταιρείας Ρ01Ι5 ΙΚΕ και της αριθ. πρωτ. 24507/22-06-2016
ένστασης της εταιρείας ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και λήψη απόφασης για την
επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (Σχετ. Α.Ο.Ε. 242/2016).
Παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση εργασιών επικαιροποίησης σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ) του
Δήμου Νεάπολης - Συκεών, εξέταση της αριθ. πρωτ. 24605/22-06-2016 ένστασης
της ατομικής εταιρείας ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ και λήψη απόφασης για την κατακύρωση
του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 243/2016).
παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση εργασιών αναβάθμισης του λογισμικού και υπηρεσίες συντήρησης
ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού και λήψη απόφασης
για επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (Σχετ. Α.Ο.Ε. 244/2016)
παρατηρήσεις:
ΘΕΜΑ 14ο: 'Εγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση εργασιών υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών για τις ανάγκες των
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και λήψη απόφαση για κατακύρωση ή
επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους (Σχετ. Α.Ο.Ε. 241/2016).
Παρατηρήσεις:
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