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ΠΡΟΚΛΗΗ
Πξνο
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο
αο παξαθαινύκε όπσο πξνζέιζεηε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ
Ν. 3852/10, ηελ 15η ηνπ κελόο Δεθεκβξίνπ 2015, εκέξα Σρίτη θαη ώξα 9 π.μ., ζην
Δεκνηηθό Καηάζηεκα (Δεθειείαο 97-3νο όξνθνο) ζε τακτική πλεδξίαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα θαησηέξσ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Πξνέιεγρνο απνινγηζκνύ-ηζνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ Δήκνπ νηθ. έηνπο
2014 (επανεισαγωγή ως προς το α΄ σκέλος).
2. Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Δεκ. πκβνύιην γηα ηελ απνδνρή όξσλ ζύκβαζεο
δαλείνπ κε ην Σ.Π.&Δ. γηα ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε ησλ ήδε ζπλαθζέλησλ
δαλείσλ ηνπ Δήκνπ.
3. Δηακόξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Δ..
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθ. έηνπο 2015.
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4. Δηακόξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Δεκ. πκβνύιην γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ
θαηαβνιήο ηέινπο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ έηνπο 2016.
5. Τπνβνιή ή κε πξνζθπγήο ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.
3463/06 θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο αζθνύζαο θαζήθνληα Γελ. Γξακκαηέα
Απνθ/λεο Δηνίθεζεο Αηηηθήο, κε ηηο νπνίεο αθπξώζεθαλ ελ κέξεη νη αξηζ.
212/2015 θαη 218/2015 απνθάζεηο Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο
Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηειώλ Δεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ
έηνπο 2016 αληηζηνίρσο.
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6. Έγθξηζε παξάζηαζεο ησλ δηθεγόξσλ ηνπ Δήκνπ ζην Δηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν
Αζελώλ (ππόζεζε αγσγήο Ηι.Κνπξή θαηά Δήκνπ θαη Δεκάξρνπ γηα
θαηαβνιή πνζνύ από δηαθόζκεζε θαη αλζνζηνιηζκό εθθιεζίαο Δεκ.
Κνηκεηεξίνπ).
7. Έγθξηζε παξάζηαζεο ηεο δηθεγόξνπ ηνπ Δήκνπ θαο Ζ.Δξόζνπ ζην
Δηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε αγσγήο Ζ.Παπαζαλαζίνπ θιπ.
θαηά πξώελ Δ.Ν.Φ. γηα ρνξήγεζε εηδηθήο παξνρήο Ν. 3016/02).
8. Επηθαηξνπνίεζε θαηάζηαζεο απόξσλ δεκνηώλ-θαηνίθσλ ηνπ Δήκνπ.
9. Δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 2.022,74 € γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ιόγσ
ζπληαμηνδόηεζεο ζηελ απνρσξήζαζα ππάιιειν ηνπ Δήκνπ Α.Ζνύγξε.
10.Έγθξηζε κεξηθήο αλάθιεζεο πξνηάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ζπλνιηθνύ
πνζνύ 729,23 €.
11.Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε
εξγαζηώλ-παξνρή ππεξεζηώλ, ηελ δηελέξγεηα πξνκεζεηώλ θαη ηελ πιεξσκή
ινηπώλ δαπαλώλ ηνπ Δήκνπ.
 Η παξνύζα πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

