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ΣΥΚΙΕΣ 18-07-2016
Αρ. Πρωτ: 2&5ι5

Π οόσκλ ηση
Προς
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών
Γαλανό Αριστείδη (Αρίστο)
Τσακιρίόη Αναστάσιο
Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Βαρσάµη Νικόλαο
Ωραιόπουλο Λάζαρο
Μιχαηλίδη Βασίλειο
Γιαρένη Χρήστο
Στην 25 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 ∆ηµάρχου Νεάπολης Συκεών να παραστείτε στην 25η
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που Θα γίνει στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα (Στρ. Σαράφη & Ι. Μιχαήλ 1, στην Πρώην Αίθουσα του ∆ηµοτικού
Συµβουλί ου), στις 22-07-2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση
εργασιών επιστηµονικής υποστήριξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DIVERCITY
στο ∆ήµο Νεάπολης - Συκεών, εξέταση της αριθ. πρωτ. 24482/22-06-2016 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 20: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση
εργασιών επικαιροποί ησης σχεδί ου δράσης αειφόρου ενέργειας (Σ∆ΑΕ) του ∆ήµου
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 3ο: Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής επαναληπτικού 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 του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών και κατακύρωση
αποτελεσµάτων διαγωνισµού προσωρινού µειοδότη (Σχετ. Α.∆.Σ. 80/2016, Α.Ο.Ε.
215/2016, 264/2016, Απόφ. ∆ηµάρχου 499/15314/2016)
Παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικών διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή
διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών του
∆ήµου Νεάπολης - Συκεών, Α' και Β' στάδιο και κατακύρωση αποτελεσµάτων
διαγωνισµού προσωρινού µειοδότη (Σχετ. Α.∆.Σ. 71/2016, Α.Ο.Ε. 202/2016)
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης µετάβασης διανυκτέρευσης και ηµερήσιας
αποζηµίωσης του Αναπληρωτή Προϊστάµενου του Αυτοτελούς Τµήµατος
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Πολυχρονιάδη Ιωάωη στην
ΑΘήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 16.554,00 συµπεριλαµβανοµ ένου του Φ.Π.Α.
για την προµήθεια πλαστικών σάκων απορριµµάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών,
καθορισµός όρων του διαγωνισµού και διάθεση πί στωσης (Σχετ.: Α.∆.Σ. 218/2016)
παρατηρήσεις:

ΘΕΜΑ 70: Έγκριση δαπάνης ποσού 8.597,70 συµπεριλαµβανοµ ένου του Φ.Π.Α. για
την προµήθεια ολοκληρωµένου συστήµατος τήρησης σειράς προτεραιότητας, µε
αποµακρυσµένη πρόσβαση για τις ανάγκες των ΚΕΠ του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών,
έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός όρων του διαγωνισµού και
διάθεση πίστωσης. (ΣΧΕΤ.: Α.∆.Σ. 236/2016)
Παρατηρήσεις:
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