ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αμαλιάδα 16.12.2019
Αρ. Πρωτ.: 26777

ΠΡΟΣ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΝΤΑΥΘΑ
Πρόσκληση Αριθμός 33/2019
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 20η του μηνός
Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 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. Συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις – εξειδίκευση πιστώσεων.
3. Έγκριση της υπ.αριθ. 98/2019 απόφασης - "Σύνταξη προϋπολογισμού 2020 και
ΟΠΔ" του ΝΠΔΔ "Ο ΗΛΕΙΟΣ"
4. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους-ΤΑΠ.
5. Ορισμός Επιτροπής Διεξαγωγής Κληρώσεων έτους 2020.
6.Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ.
Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων» με αρ. μελ. 30/ 2015.
7.Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ
Αμαλιάδας 2017» αρ.μελ.3/2017.

8.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής για το έργο «Καθαρισμός
και αποκατάσταση βάθους του αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου» με αρ. μελ.
8/2018.
9.Συγκρότηση
επιτροπής
προσωρινής-οριστικής
παραλαβής
για
το
έργο
«Αντιμετώπιση -αποκατάσταση προβλημάτων από τη θεομηνία στις 16&17/11/2017
Δήμου Ήλιδας ( Τσιμεντοστρώσεις –Τεχνικά- Αμμοχαλικοστρώσεις)» με αρ. μελ.
14/2017.
10.Συγκρότηση επιτροπής
προσωρινής-οριστικής παραλαβής για το
έργο
«Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 24, 25 & 26/02/2018, (
Αμμοχαλικοστρώσεις)» με αρ. μελ. 6/2018.
11.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής για το έργο « Eπούλωση
λάκκων 2016» με αρ. μελ. 25/2016.
12.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «
Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα Δήμου Ήλιδας» αρ.
μελ.: 2/2017.
13.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - οριστικής παραλαβής
Αποκατάσταση βατότητας Δ.Ε Αμαλιάδας» αρ. μελ.: 27/2016.

του

έργου

«

14.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «
Αποκατάσταση
προβλημάτων
από
τη
θεομηνία
στις
18&19/01/2017
(Αμμοχαλικοστρώσεις)» αρ. μελ.: 1/2017.
15.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση σύνδεσης
οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης
Κουρούτας – Αποχέτευσης ομβρύων) αρ. μελ.: 69/2019.
16.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση πλημυρικού φαινομένου στην Τ.Κ
Σαβαλίων Αρ. Μελ-τεύχ. 15/2019.
17.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου προμήθεια πινάκων μέσης
τάσης για τον Πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας αρ. μελ
5/2016.
18.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Συμπληρωματικές εργασίες
και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για το έργο Πολυχώρο πολιτιστικών
δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας αρ. μελ 31/2016.
19. Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας
Βουλιαγμένης".

με τίτλο "Αντικατάσταση αντλίας επιφάνειας ΤΚ

20. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 25501/29-11-2019 εισήγησης του Τμ.
Εσόδων & Περιουσίας.
21. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 23503/7-11-2019 εισήγησης του Τμ.
Εσόδων & Περιουσίας.
24. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 25811/4-12-2019 εισήγησης του Τμ.
Εσόδων & Περιουσίας.
23.Έγκριση Απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος Δ΄ 866/2019 και
απαλλαγή υπολόγου.
24. Γνωμοδότηση για λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Επικαιροποίηση της προγενέστερης υπ.αριθμ. 31/2017 απόφασής της.

για

την

25. Γνωμοδότηση επί αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού της δικηγορικής εταιρείας
με την επωνυμία «ΤΣΑΓΑΣ – ΤΟΥΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
26. Γνωμοδότηση επί αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού του δικηγόρου Αναστασίου
Τζουανόπουλου.
27. Μερική ανάκληση της υπ’αριθμ. 288/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής.
28. Άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής
διαταγής Ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της υπ’αριθμ.
ΔΔΠ3972019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
29. Αποδοχή Δωρεάς από Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας για τη διοργάνωση του
Χριστουγεννιάτικου Χωριού.
30. Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ Χ.Υ.ΤΥ Ν.ΗΛΕΙΑΣ»
31. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ Κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2018-2020».
32. Διαπίστωση της πληρότητας των υποβληθέντων εγγράφων και λοιπών στοιχείων,
για τη «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας», με ΣΔΙΤ/Πιστοποίηση
καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης, από τις μετόχους της «ΔΑΗ Α.Ε.»
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να
ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι
αναπληρωτές τους.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

