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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 31η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη 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 πρακτικού διενέργειας, πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και
κατακύρωση ή μη αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια-υπηρεσία
«Φωτοτυπικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και Συντήρηση –
Επισκευή τους».
2. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ''Οικοδομικών Υλικών '' (Α.Μ.
86/2016- ποσό 70.000,00 € με Φ.Π.Α.) και διάθεση σχετικής πίστωσης.
3. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των αριθ. 185/2015, 127/2015 και 81/2016
αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορούν αγωγές των δικηγόρων
του Δήμου κ.κ. Ζ.Δρόσου, Μ.Παπαδημητρίου και Χ.Χήτου-Κιάμου κατά του
Δήμου για μισθολογικές διαφορές.
4. Έγκριση υποβολής μήνυσης κατ΄ αγνώστων για πλαστογράφηση σφραγίδας
και υπογραφής υπαλλήλου του Κ.Ε.Π. Νέας Φιλαδέλφειας.
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5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ
για την χορήγηση νέας παροχής στο επί της οδού Οδυσσέως 2-Ν.Χαλκηδόνα
ακίνητο του Δήμου (Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν.Χαλκηδόνας)-Ορισμός
υπολόγου υπαλλήλου.
6. Διάθεση πίστωσης ποσού 4.299,96 € για την καταβολή αποζημίωσης λόγω
συνταξιοδότησης στον αποχωρήσαντα υπάλληλο του Δήμου Νίκα Σπύρο.
7. Έγκριση μερικής ανάκλησης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης, συνολικού
ποσού 3.838,46 €.
8. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεση
εργασιών-παροχή 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

