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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεάπολης-Συκεών
1. Σαουλίδη Αντώνιο
2. Βουλγαρίδη Μιχαήλ
3. Απατσίδη Δημήτριο
4. Βαρσάμη Νικόλαο
5. Σιμητόπουλο Αλέξανδρο
6. Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολο
7. Ζάχαρη Ηλία
8. Ωραιόπουλο Λάζαρο

Στην 6η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να συμμετάσχετε στην 6η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π.
(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)
εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της εφαρμογής e-presence, την Τρίτη
26/01/2021 και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Προσφυγής, κατά της υπ’
αριθ. πρωτ. 62751/20/8-1-2021 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ακύρωσε την υπ’ αριθ. 328/2020 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν.
3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
ΘΕΜΑ 2o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 3o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης » για την ομάδα Α΄ «Ηλεκτρολογικό υλικό», του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και
επίστυλου και επιδαπέδιου διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και
κατακύρωση διαγωνισμού για την ομάδα Α΄ «Ηλεκτρολογικό υλικό»,
Σχετ.: Α.Ο.Ε. 239/2020 (ΑΔΑ:Ω9ΘΟΩΚΙ-ΘΩΠ ), 302/2020 (ΑΔΑ: 9ΗΛ0ΩΚΙ-Α03)

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και
οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης,
ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Νεάπολης-Συκεών, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Β΄ και επανάληψη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την ομάδα Α΄ με αλλαγή των όρων
(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 347/2020)

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας πέντε (5) απορριμματοφόρων
οχημάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 849.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων
διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 7o:
Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και
οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών «Ασφάλιση
α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2021
μέχρι 31/3/2022 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που
ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης
και για ένα (1) έτος», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.730,00 € , και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε 367/2020)

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για
την ανάδειξη αναδόχων στην προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών,
ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών
Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών, για δύο (2) έτη και κατακύρωση διαγωνισμού
(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 237/2020, 346/2020)

ΘΕΜΑ 9o: «Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ 8ΟΥ
ΚΑΙ 15ΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Κ. ΣΥΚΕΩΝ» (προϋπολογισμού 1.605.800,00 € με
ΦΠΑ, Αρ. Μελέτης : 06/2020), Σχετ.: Α.Δ.Σ.: 89/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ80ΚΙ-66Π), Α.Ο.Ε.: 179/2020,
(ΑΔΑ: Ω7Ο2ΩΚΙ-ΗΡΥ)

ΘΕΜΑ 10o: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση πράσινου
υπαίθριου χώρου επί της οδού Ρ. Φερραίου –Λαϊκή Αγορά στη Δ.Ε. Συκεών» (αρ.
μελ. 18/2018), προϋπολογισμού 669.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΘΕΜΑ 11o: Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2021.
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής απόρου
θανόντα (Σχετ. η 332/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 28.086,00€ για τη «Σχεδίαση εντύπων
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2021, 2022 και
2023»

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 30.628,00 € για την προμήθεια
ψηφιακού φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου για τα έτη 2021,
2022 και 2023

ΘΕΜΑ 15o: Καθορισμός των όρων διακήρυξης της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Ι.Ν. Αγ.
Δημητρίου, Δ.Ε. Συκεών

ΘΕΜΑ 16ο: Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία άρθρου 372 ν. 4412/2016) κατά την εκδίκαση της υπ’
αριθ. καταχ. ΑΝΜ1/4-1-2021 Αίτησης Αναστολής της ανώνυμης εταιρίας “SPACE HELLAS”
κατά της υπ’ αριθμ. 1700/2020 αποφάσεως της ΑΕΠΠ και κατά της υπ’ αριθμ. 274/2020
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 17ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 για την ενίσχυση
ανεπαρκών πιστώσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕ
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