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ΣΥΚΙΕΣ, 19-01-2022

Πρόσκληση
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεάπολης-Συκεών
1. Κυζιρίδη Θεόδωρο
2. Βουλγαρίδη Μιχαήλ
3. Παπάζογλου (Πενλόγλου) Απόστολο
4. Αλεξιάδου Ιωάννα
5. Βαρσάμη Νικόλαο
6. Καδίκα Αθανάσιο
7. Ζάχαρη Ηλία
8. Ωραιόπουλο Λάζαρο
Στην 3η έκτακτη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής
Καλείστε να συμμετάσχετε στην 3η έκτακτη 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. 40/3103-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της
εφαρμογής e-presence, την Παρασκευή 21/01/2022 και ώρα 10:00, για τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:
Για το 1ο & 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω της καθυστέρησης στη
χρηματοδότησή των έργων προς το τέλος του προηγούμενου έτους, δεν μπόρεσαν
να πληρωθούν τα παραστατικά που είχαν ήδη εκδώσει οι ενδιαφερόμενοι. Η
καθυστέρηση αυτή δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από την υπηρεσία, επομένως
για να μπορέσουν να πληρωθούν τώρα, χρειάζεται αναμόρφωση το συντομότερο.
Μετά την αναμόρφωση θα γίνει εκκαθάριση και πληρωμή, η οποία είναι απαραίτητη
για την ομαλή συνέχιση των έργων
Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για να προχωρήσει η διαδικασία
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ 1o: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους
2022, λόγω ανεπαρκών πιστώσεων ΚΑΕ παρελθόντων οικ. ετών από
χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ
Εισηγήτρια: Μιχαηλίδου Δήμητρα

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61e7f6f2033378325ab95985 στις 19/01/22 14:13

ΘΕΜΑ 2o: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους
2022, που αφορά α) Χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ β) Ένταξη νέας
μελέτης στον προϋπολογισμό έτους 2022
Εισηγήτρια: Μιχαηλίδου Δήμητρα

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του
ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Επισκευή & συντήρηση οχημάτων
& μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι δύο (22) μήνες»,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 661.760,00 €
Εισηγητής: Χαραλαμπίδης Νικόλαος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ Θ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
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