Κουφάλια, 22-02-2018

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

Αριθμ. Πρωτ: οικ 1786

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018 Ο.Ε.
(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)
Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 26/02/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην
αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.

Kατάρτιση Σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018 .

2.

Kατάρτιση Σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018.

3.

Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών έτους 2018 συνολικού ποσού 27.201,12 € για την προμήθεια υλικών
γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος

4.

Μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 27/26-1-2018 απόφασης Ο.Ε. και της αριθ. 198/24-1-2018 Α.Υ.Δ κατά το
ποσό των 55.912,54 € σε βάρος του ΚΑ 30.8122 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, λόγω μη ορθής
καταχώρησης του παραστατικού ΤΤΕ 12/1-10-2015.

5.

Έγκριση πρακτικού 1(Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Οικονομική Προσφορά) αποσφράγισης και αξιολόγησης
έργου «Ασφαλτόστρωση τμημάτων οδών Διονυσίου Σολωμού και Κων. Καραμανλή στην περιοχή επέκτασης
Κουφαλίων»προϋπολογισμού 100.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της
Επιτροπής του Διαγωνισμού επί της αιτιολόγησης προσφοράς της εταιρείας ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

6.

Έγκριση πρακτικών (1) και (2) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορούν τον διαγωνισμό του
Δήμου Χαλκηδόνος “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων”

7.

Ψήφιση πίστωσης για το έργο:
Χαλκηδόνος-Τριθέσιο Ειδικό Σχολείο.

8.

Έγκριση πολυετούς υποχρέωσης 2018-2019 ύψους 3.348,00 € για την «Παροχή υπηρεσίας Πιστοποίησης
Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.116,00 €
για το έτος 2018 για την εν λόγω υπηρεσία.

9.

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε αγωγή Ταρνατώρου και ψήφιση σχετικής πίστωσης .
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10. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 1.494,16 € για την προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος.
11. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 449,50 € για εργασίες συντήρησης,
επισκευής και εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού.
12. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 714,98 € για την προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος
13.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.471,00 € για το έργο
(αρ.μελ. 27/2016).

: «ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»

14. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018-2019 συνολικού ποσού 19.992,52 ευρώ για την προμήθεια
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εφοδίων (λιπασμάτων).
15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση σε αγωγή υπαλλήλων κατά Δήμου Χαλκηδόνος και
ψήφιση σχετικής πίστωσης.
16. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση
υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στον
οικισμό του Μ.Μοναστηρίου.
17. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση
υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Δ.Κ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.
18. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση
υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Δ.Κ.
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (Εμποροπανήγυρη 2018) και στη Δ.Κ. ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ (Πανηγύρι Προφήτη Ηλία).
19. Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για εγκατάσταση
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Δ.Κ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, για την θρησκευτική πανήγυρη του Αγ. Πνεύματος- ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2018.
20. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων στις Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου και
Ν.Μεσήμβριας για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ και κατακύρωση αποτελέσματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

