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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, την 19η του μηνός Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ.,
στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση αριθ. 541/2014 Απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.
3852/10) περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων ως προς τα είδη
αρτοποιείου-ζαχαροπλαστικής και κρεοπωλείου (ΑΜ: 153/2014) για ένα
τρίμηνο ( 1/1/2015- 31/3/2015).
2. Α. Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού Β.
Κατακύρωση Αποτελέσματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ » (Α.Μ. : 103/2014).
3. Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»(Α.Μ. 125/2014).
4. Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
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ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ » (Α.Μ. 126/2014).
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5. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης
οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2014-15 (Α.Μ. 120/2014) και
λήψη απόφασης για τη συνέχιση της σχετικής διαδικασίας.
6. Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας 1ου επαναληπτικού πρόχειρου
διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος υπαλλήλων
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος & Κοινωφελούς Επιχείρησης» (Α.Μ.
122/2014).
7. Έγκριση αριθ. 17/2015 Απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.
3852/10) περί χορήγησης δικαστικής πληρεξουσιότητας - εντολής στο
Δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, για εκπροσώπησηπαράσταση του Δήμου ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Αθηνών κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης κατά των εταιρειών
“ENERGA” και “HELLAS POWER”.
8. Ορθή Επανάληψη της αριθ. 125/2014 απόφασης Ο.Ε. περί παραίτησης από
των ήδη ασκηθέντων ενδίκων μέσων των εφέσεων κατά των 427/2009 και
598/2009 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορά αγωγές για την
ειδική παροχή των € 176,00 του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3016/2002 καθώς και
ορισμός δόσεων για την καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε υπαλλήλους του
πρώην ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΡΑΣΕΩΝ που αντιστοιχεί στην ανωτέρω ειδική
παροχή (άρθρο 14 παρ.2 του Ν. 3016/2002).
9. Έγκριση υποβολής τεσσάρων (4) μηνύσεων κατ΄ αγνώστων για
πλαστογράφηση σφραγίδων και υπογραφών υπαλλήλων του Κ.Ε.Π. Νέας
Φιλαδέλφειας.
10.Έγκριση της ήδη υποβληθείσης μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου
(άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) για την υπόθεση των πολλαπλών
τηλεφωνικών κλήσεων με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο από άγνωστα
πρόσωπα και απόρρητο αριθμό κλήσης που δέχθηκε το τηλεφωνικό κέντρο
του Δημαρχείου στις 31/12/2014.
11.Άσκηση ή μη αίτησης αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της κατά
της αριθ. 853/12 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. κλπ.
12.Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση αγωγής Π.Ζαχαράτου κλπ. κατά
πρώην Ν.Π. Βρεφονηπιακού Κέντρου Δ.Ν.Χ. για χορήγηση ειδικής παροχής –
ειδικού επιδόματος άρθρου 14 Ν. 3016/02).
13.Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση αγωγής Α.Εμμανουηλίδη κλπ.
κατά πρώην Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Δ.Ν.Φ. για χορήγηση ειδικής παροχής – ειδικού
επιδόματος άρθρου 14 Ν. 3016/02).
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14.Σύσταση λογαριασμού παγίας προκαταβολής του Δήμου ποσού 6.000,00 €
οικ. έτους 2015 για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών δαπανών.
15.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για εκτέλεση εργασιώνπαροχή υπηρεσιών, την διενέργεια προμηθειών και την πληρωμή λοιπών
δαπανών του Δήμου.

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

