ΕΜΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ UΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΥΚΙΕΣ 11-7-2016
Αρ. Πρωτ: 27278

Ποόσκλπση
προς
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών
Γαλανό Αριστείδη (Αρίστο)
Τσακιρίδη Αναστάσιο
Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Βαρσάµη Νικόλαο
Ωραιόπουλο Λάζαρο
Μιχαηλίδη Βασίλειο
Γιαρένη Χρήστο
Στην 24η 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 ∆ηµάρχου Νεάπολης Συκεών να παραστείτε στην 24η τακτική
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που Θα γί νει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Στρ.
Σαράφη & Ι.Μιχαήλ 1, στην Πρώην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), στις 15-7-2016,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση της ένστασης της εταιρείας ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.∆.Ε.
µε αριθ. πρωτ. 26464/05-07-2016 που κατατέθηκε κατά της διακήρυξης του ανοικτού
ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισµού για την " προµήθεια χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα
(ταρτάν), πλαστικών καθισµάτων και αθλητικού εξοπλισµού στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο
και στο Ανοικτό Θέατρο Καρ.Κούν του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών (∆ηµοτική Ενότητα
Συκεών) ποσού 463.106,19 συµπεριλαµβανοµ ένου ταυ ΦΠΑ "(αρ. διακήρυξης
39/21920/2016) (σχετ. 220/2016 ΑΟΕ)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.415,12 για την λογιστικ ή
τακτοποί ηση από επιστροφή χρηµατοδότησης του έργου « Βελτίωση ή αντικατάσταση
ρυπογόνων οχηµάτων του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 29.822,00 συµπεριλαµβανοµ ένου του Φ.Π.Α. για την
ανάθεση των εργασιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων για τις ανάγκες του ∆ήµου Νεάπολης -

Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων

του διαγωνισµού καθώς και διάθεση πίστωσης
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 40: Έγκριση δαπάνης ποσού 65.118,60 συµπεριλαµβανοµ ένου του Φ.Π.Α. για την
προµήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός όρων του διαγωνισµού και
διάθεση πίστωσης (Σχετ. Α.∆.Σ. 235/2016)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 799,50 συµπεριλαµβανοµ ένου του Φ.Π.Α., για την

προµήθεια κεντρικού φωτεινού πί νακα και κεντρικής µονάδας µε δυνατότητα web για τις
ανάγκες των ΚΕΠ του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης, διάθεση της
σχετικής πίστωσης (Σχετ. Α.∆.Σ. 234/2016)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 6ο: Εκτέλεση προϋπολογισµού για το β τρί µηνο του 2016
Παρατηρήσεις:
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