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Αριθμ. Πρωτ: οικ 4640

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018 Ο.Ε.
(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)
Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 30-04-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα
του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.

Μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 1/2-1-2018 απόφασης Ο.Ε. κατά το ποσό των 158.956,32 € για τη δαπάνη μισθοδοσίας
συνολικά δέκα (10) ατόμων (προγραμματισμός προσλήψεων).

2.

Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018

3.

Λήψη απόφασης περί επανάληψης διαγωνιστικής διαδικασίας “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων”

4.

Έγκριση πολυετούς υποχρέωσης ύψους 18.500,00€ και ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 9.250,00 €
για εργασίες συντήρησης και επισκευής του ασύρματου και ενσύρματου δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος»

5.

Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών έτους 2018 συνολικού ποσού 2.314,86 € για τοποθέτηση δύο στύλων Χ.Τ και δύο
φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου στο Πρόχωμα μετά από αίτηση του κ.Λαμπαδά Γεωργίου.

6.

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων στα
προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014-2020” (Β’ φάση) » και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Αρ.μελέτης : 51 /2018

7.

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών μαρμάρινων κολωνακίων
πεζοδρομίων » και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Αρ.μελέτης : 57/2018

8.

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια Πολυκαρβουνικών φύλλων και διπλών υαλοπινάκων για τις ανάγκες
του Δήμου Χαλκηδόνος”και ψήφιση σχετικής πίστωσης.(αρ μελ 60/2018)

9.

Ψήφιση πίστωσης δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης έτους 2018.

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού για λογιστική τακτοποίηση.
11. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης για το έργο : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” κ ψήφιση πίστωσης.
12. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου Αντικατάσταση Παλαιάς Υδρευτικής Γεώτρησης στην ΔΚ Προχώματος “αρ μελ
71/2015)
13. Έγκριση ψήφισης πιστώσεων δαπανών έτους 2018 συνολικού ποσού 1.984,00 ευρώ για την συντήρηση αντλιών στα γήπεδα
Κουφαλίων και Χαλκηδόνας σύμφωνα με την υπ αρ 56/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
14. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 199,91 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού κολύμβησης
για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Χαλκηδόνος.
15. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών Γραφείου έτους 2018(φωτοαντιγραφικού
χαρτιού,φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένα τα στοιχεία της υπηρεσίας,τριπλοτύπων είσπραξης-βιβλιοδετήσεων και
γραφικής ύλης) προϋπολογισμού 27.201,12 ευρώ με ΦΠΑ.
16. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών έτους 2018 συνολικού ποσού 1.157,45 € για τοποθέτηση 1 στύλου και 1 φωτιστικού
σώματος στην Ν.Μεσήμβρια μετά από αίτηση του κ.Καζαντζίδη Σταύρου.
17. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών έτους 2018, συνολικού ποσού 48,40 ευρώ για τοποθέτηση 1 φωτιστικού σώματος
υδραργύρου στο Πρόχωμα (μετά από αίτηση του κ.Σπάρτακου Λεωνίδα)
18. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών έτους 2018 συνολικού ποσού 2.314,86 ευρώ για τοποθέτηση 2 στύλων και 2
φωτιστικών σωμάτων στην Ελεούσα μετά από αίτηση του κ.Παναέτωβ Αλεξάντρ)
19. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας περί συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) του Δήμου
Χαλκηδόνος και των νομικών του προσώπων, καθώς και ψήφιση της σχετικής πίστωσης για το έτος 2018.
20. Καθορισμός όρων δημοπράτησης και ψήφιση σχετικής πίστωσης του έργου Κατασκευή Θέσων για τους κάδους
απορριμμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

