ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αμαλιάδα 21.11.2019
Αρ. Πρωτ.: 24852

ΠΡΟΣ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΝΤΑΥΘΑ
Πρόσκληση Αριθμός 31/2019
Σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που
θα διεξαχθεί στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (Ισόγειο – Φουαγιέ) την 25η του μηνός
Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
1. Έγκριση της υπ.αριθμ. 81/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Ήλιδας "Ο ΗΛΕΙΟΣ" με
θέμα "5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019".
2. Ακύρωση της υπ.αριθμ. 237/2019 απόφασής της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Ακύρωση της υπ.αριθμ. 226/2019 απόφασής της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά
φαινόμενα στη Δ.Ε. Πηνείας, Δήμου Ήλιδας".
5. Έγκριση Απόφασης εντολής ανάθεσης υπηρεσίας «Αποκατάσταση Υδροδότησης ΤΚ
Περιστερίου», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
6. Έγκριση Απόφασης εντολής ανάθεσης υπηρεσίας «Αντικατάσταση κατακόρυφης
αντλίας ΤΚ Λουκά», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
7. Έγκριση Απόφασης εντολής ανάθεσης υπηρεσίας «Αποκατάσταση λειτουργίας
δικτύου λυμάτων στην οδό Καλαβρύτων», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
8. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 24627/20-11-2019 εισήγησης του Τμ.
Εσόδων & Περιουσίας.
9. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 23762/11-11-2019 εισήγησης του Τμ.
Εσόδων & Περιουσίας.
10. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες του Κτηματολογίου.
11. Γνωμοδότηση για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 25/2019 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας (Ειδική Διαδικασία).
12. Γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 19/2019
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).

13. Γνωμοδότηση για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθμ. Α385/2019 απόφασης
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου.
14. Γνωμοδότηση για συμβιβαστική επίλυση της ένδικης διαφοράς που προέρχεται από
την υπ' αριθμ. 99/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας μεταξύ των
διαδίκων ΓΟΕΒ Πηνειού - Αλφειού και Δήμου Ήλιδας.
15. Γνωμοδότηση για παροχή εντολής σε δικηγόρο για την υποβολή αιτημάτων
αναβολής για τις 13-12-2019 σε δικαστήρια στη Πάτρα.
16. Αίτημα για εξωδικαστικό συμβιβασμό - επίλυση διαφοράς του Δημητρόπουλου Γεωργίου.
17. Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2020.
18. Συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις – εξειδίκευση πιστώσεων.
19. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχιακού προσωπικού έτους 2020.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον
γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.
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