ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αμαλιάδα 29-11-2019
Αρ. Πρωτ.: 25508

ΠΡΟΣ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΝΤΑΥΘΑ
Πρόσκληση Αριθμός 32/2019
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 4η του μηνός
Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη 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. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Έγκριση "Πρακτικού Ι" ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων
& αυλείων χώρων, Δήμου Ήλιδας" (αρ.μελέτης 28/2018).
3. Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο "Αντικατάσταση υποβρυχίου αντλητικού
συγκροτήματος ΤΚ Αμπελοκάμπου".
4. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 25477/29-11-2019 εισήγησης του Τμ.
Εσόδων & Περιουσίας.
5. Συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις – εξειδίκευση πιστώσεων.
6. Έγκριση των όρων διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου
Ήλιδας & ΝΠΔΔ.
7. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για δομές ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ &
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ του Ν.Π.Δ.Δ «Ο ΗΛΕΙΟΣ», λόγω επείγουσας ανάγκης
κάλυψης για θέρμανση.
8. Γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 16/2019
απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας (Διαδικασία Μικροδιαφορών).
9. Γνωμοδότηση για αποδοχή κληρονομιάς.

10. Τροποποίηση της αριθμ.218/2019 ΑΟΕ ως προς την ημερομηνία λήξης λογαριασμών
τριμήνου ύδρευσης & αποχέτευσης.
11.Γνωμοδότηση για λήψη απόφασης για τον διορισμό Δικηγόρου και την παράσταση
αυτού κατά την εκδίκαση της αίτησης αναιρέσεως κατά της υπ’αριθμ. 4423/2013
Απόφασης του IV Τμήματος Ε.Σ., κατά την δικάσιμο της 8-1-2020 Ενώπιον της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αριθμ. 55/2019
Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας κατά του Δήμου Ήλιδας επί αιτήσεως Π.
Γεωργακόπουλου.
13. ΄’Έγκριση ‘’Πρακτικό IΙΙ’’ της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης και την
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδού στη
θέση «ΝΤΑΝΑΣΕΪΚΑ» Τ.Κ. Χαβαρίου και «ΑΜΜΟΣ» Τ.Κ. Αρχαίας Ήλιδας, Δήμου
Ήλιδας», με αρ. μελέτης 13/2017.
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με τίτλο: «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας»
15. Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
«Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Κεραμιδιάς».

του

έργου:

16. Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
«Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Κέντρου».

του

έργου:

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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