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Αριθ. Πρωτ. : 5722
Αριθ. Προσκλ. : 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τ..ν κ. .........................…………………..
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, την 23η του μηνός Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. στο
Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς (Δεκελείας 152 & Ατταλείας
2) σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα κατωτέρω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αριθ. 321/2011
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση αγωγής Αικ.
Αλαφτεκίν κλπ. κατά πρώην Δ.Ν.Χ.).
2. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ.Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση αγωγής Α.Κουτσούκου κλπ. κατά
πρώην Δ.Ν.Φ.).
3. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ.Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (υπόθεση έφεσης Κ.Γάτσελου κατά πρώην
Δ.Ν.Φ. κλπ.).
4. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, σχετικών με την 2η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 1.517.953,00 € (ΚΑ:
02.15.7331.001) για το έργο «Κατασκευή πράσινης στέγης στο Βρεφονηπιακό
Σταθμό Νέας Χαλκηδόνας, περιβαλλοντικές και αστικές παρεμβάσεις».
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6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 29.000,00 € ως και έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων
του Δήμου.
7. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων
λίμνης-συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας κα άρδευσης άλσους
Ν.Φιλ/φειας, καθορισμός όρων διακήρυξης και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
8. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για συνεχιζόμενα έργα
του Δήμου, λοιπές εργασίες συντήρησης λίμνης άλσους Ν.Φιλ/φειας και
συντήρηση συντριβανιών του Δήμου
9. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για προμήθεια χημικού
υλικού για κάδους, λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών
συστημάτων και προμήθεια λοιπών υλικών γραφείου για την παιγνιοθήκη.
10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 3.330,00 € για προμήθεια
ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικών με την γενική απογραφή πληθυσμού–
κατοικιών έτους 2011.
11. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων που αφορούν προμήθειες
και εργασίες για τα Τμήματα Άλσους και Προστασίας Περιβάλλοντος της
Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ

