ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Tμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Τηλ.: 2391330153

Κουφάλια, 23/11/2017
Αριθμ. Πρωτ οικ: 19202

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 4 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2017 Ο.Ε.
(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)
Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε TAKTIKH συνεδρίαση στις 27-11-2017 ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ. στην
αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.

Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2017 συνολικού ποσού 446,40 € για την προμήθεια
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος

2.

Ανάκληση της υπ αρ 485/26-10-2017 πρότασης ανάληψης δαπάνης και της ΑΟΕ 400/2017 και εκ νέου
έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Ατοµικός εξοπλισµός πυρόσβεσης για τις ανάγκες του
Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ Τάξης του Δήμου Χαλκηδόνος» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Αρ.μελέτης : 126/2017

3.

Ορισμός πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή για επίδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, έγκριση
δαπάνης της αμοιβής του και σχετική ψήφιση της πίστωσης

4.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 69.006,59 ευρώ για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών και
πλατειών

5.

Ψήφιση πίστωσης δαπανών που αφορούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμών

6.

Έγκριση πολυετούς υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προμήθειας που αφορά την προμήθεια αλατιού
αποχιονισμού

7.

Ανάκληση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2017 συνολικού ποσού 627,68 ευρώ από τον ΚΑ
15.7331.001 και επαναδιάθεσή του

8.

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του αρ.378 αγροτεμαχίου, έκτασης 4.125 τ.μ. στην Δ.Κ.Ν.Μεσήμβριας.

9.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης
του αρ.350 αγροτεμαχίου, έκτασης 5.125
τ.μ.,γεωργικού σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της ΤΚ Παρθενίου της ΔΕ
Χαλκηδόνας

10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης
του αρ.43 αγροτεμαχίου, έκτασης 15.901
τ.μ.,γεωργικού σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της ΤΚ Παρθενίου της ΔΕ
Χαλκηδόνας
11. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης
του αρ.756 αγροτεμαχίου, έκτασης 17.094
τ.μ.,γεωργικού σχολικού κλήρου του
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λουδία της Δ.Κ.
Μ.Μοναστηρίου»
12. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης
του αρ.701 αγροτεμαχίου, έκτασης
23.697τ.μ.,γεωργικού σχολικού κλήρου του
Δημοτικού Σχολείου Μ.Μοναστηρίου της Δ.Κ.
Μ.Μοναστηρίου
13. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του γεωργικού σχολικού κλήρου του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Κουφαλίων, συνολικής έκτασης 33.336 τ.μ ή 33,336 στρ
14. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ακροποτάμου

του γεωργικού σχολικού κλήρου του Δημοτικού

15. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2017 συνολικού ποσού 930,00 € για την προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος
16. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2017 συνολικού ποσού 1.849,79 € για την προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος
17. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση
επιτροπών για τον Διαγωνισμό προμήθειας
κάδων
απορριμμάτων του Δήμου Χαλκηδόνος εκτιμώμενης αξίας, 73.997,00 € με Φ.Π.Α για το έτος 2017

18. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση
επιτροπών για τον Διαγωνισμό Επισκευή-Συντήρηση και
προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος εκτιμώμενης
αξίας, 148.800,00 € με Φ.Π.Α
19. Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2017 συνολικού ποσού 1.603,17 ευρώ για την προμήθεια
ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του Δήμου
Χαλκηδόνος
20. Έγκριση πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2017-2018 και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια
ολοκληρωμένης εφαρμογής διαχείρισης τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και την ανάθεση
υπηρεσιών παραμετροποίησης.
21. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια κάδων
απορριμμάτων του Δήμου Χαλκηδόνος, έγκριση διενέργειας της προμήθειας μετά από την διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμός όρων διακήρυξης.
22. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επισκευή συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου
Χαλκηδόνος και καθορισμός όρων διακήρυξης
23. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων και πλατειών
ΔΕ Κουφαλίων έτους 2017 ” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
24. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο Εργασίες Οδοποιϊας στην περιοχή επέκτασης
Χαλκηδόνας έτους 2017(αρ μελ 100/2017)
25. Έγκριση Πολυετούς υποχρέωσης ύψους 148.800,00 €
για επισκευή-συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος με τα εκάστοτε απαιτούμενα ανταλλακτικά.
26. Ψήφιση δαπάνης και καταβολή ετήσιας εισφοράς στον Σύνδεσμο ΟΤΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη
μέριμνα αδέσποτων ζώων “Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”
27. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών έτους 2017 συνολικού ποσού 721,68€ για την προμήθεια και
τοποθέτηση φωτιστικών και αφαλάτωση τμημάτων για την λειτουργία του σιντριβανιού της Δ.Κ.
Κουφαλίων (κωδικός cpv:31720000-9/ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

