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ΠΡΟΣ
Τα μέλη
Επιτροπής

της

Οικονομικής

ΕΝΤΑΥΘΑ
Πρόσκληση Αριθμός 15/2021
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 22 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄, προς
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση Προϋπολογισμού
έτους 2021.
2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Ο
ΗΛΕΙΟΣ» Δήμου Ήλιδας, δυνάμει της υπ.αριθμ. 28/2021 απόφασής του.
3. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης.
4. Διαγραφή οφειλών δημοτών (αρ. πρωτ. 11256/2021, 12044/2021,
12045/2021,
10367/2021, 10899/2021, 10287/2021, 10840/2021,
11297/2021, 11250/2021, 11587/2021, 11759/2021) σύμφωνα με τις
εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας.
5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος απλής
χρήσης αιγιαλού από το Δήμο Ήλιδας προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος για
τα έτη 2021/2022.
6. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός
υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
στις Τ.Κ. Μαζαρακίου και Αγραπιδοχωρίου» - Ανάκληση της υπ.αριθμ.
161/2021 απόφασης Ο.Ε.
7. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ’
400/2021 και απαλλαγή υπολόγου.
8. Γνωμοδότηση δικηγόρου για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της
υπ’αριθμ. 32/2021 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας κατά
του Δήμου Ήλιδας.
9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο «Περίθαλψη αδέσποτου».
10. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού προμήθειας «Ηλεκτρολογικού
Υλικού» (αριθμός διακήρυξης 6994/2021).
11.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο
«Βελτίωση-Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Περιστερίου
Δαφνιώτισσας» (αρ. μελ. 40/2015).
12.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο
«Αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε Τ.Κ
του Δήμου Ήλιδας» (αρ. μελ.
26/2018).
13.Αναβολή διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων για την επιλογή αναδόχου
της Υπηρεσίας με τίτλο «Παρα δοχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Ήλιδας».
14.Έγκριση του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στο γήπεδο κοινότητας
Κέντρου» (ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου).
15.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός
υπολόγου για το έργο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στο γήπεδο κοινότητας
Κέντρου» (ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου).

16.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου με τίτλο
«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» προυπ/σμου 4.313.548,39 € χωρίς Φ.Π.Α.
17.Έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου και για τη σύναψη σύμβασης του
έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Πηνείας», προϋπολογισμού 130.000,00€ (με
Φ.Π.Α.), [αρ. μελ. 7/2021].
18.Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας
2018», [αρ. μελ. 14/2018].
19.Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «επισκευή, συντήρηση
σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 28/2018].
20.Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ.
15/2018].
21.Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση ασύρματης
επικοινωνίας γεώτρησης Κοινότητας Αγ.Δημητρίου (Κολοκυθά)».
22.Έγκριση Πρακτικού Ι για διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου
και σιδήρου στο διυλιστήριο Αμαλιάδας – Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού –
Λειτουργία διυλιστηρίου Αμαλιάδας», (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 118001), συνολικού
προϋπολογισμού 2.953.500,00€ (πλέον 24% Φ.Π.Α.).
23.Συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις.
24.Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσιών: «Καθαρισμός & Επίστρωση Παραλιών Δήμου
Ήλιδας» (αρ.μελ. 14/2021).
25.Εισήγηση για σύναψη δανείου με το ΤΠΚΔ για την αναβάθμιση του δικτύου
οδοφωτισμού.
26.Έγκριση για συμμετοχή του Δήμου στη δράση με τίτλο «προληπτική
ιατρική/οδοντιατρική «Ιπποκράτης»» και εξειδίκευση της πίστωσης.
27.Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής – Τροποποίηση της υπ.αριθ. 33/2021 ΑΟΕ.
28. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου
στην περιοχή Τραγάνι».
29.Γνωμοδότηση δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ήλιδας επί τής από 145-2021 αγωγής Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας.
30.Γνωμοδότηση δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής και εκπροσώπησης
του Δήμου Ήλιδας σε ποινική υπόθεση Ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου
Αμαλιάδας – Ανάκληση της υπ.αριθμ. 280/2020 ΑΟΕ.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.
426 ΑΠ:77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση
υπ’ αριθμ. 429/13.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β΄ 1704) καθώς και την υπ’αριθμ.
1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) Εγκύκλιο του Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και την υπ.αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.36587/10-6-2021 (Β’ 2476) – Η 48η
Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ).
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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