ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Φιλαδέλφεια 22 Απριλίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
==========================
Αριθ. Πρωτ. : 5184
Δ/ση : Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής
Αριθ. Προσκλ. : 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τ..ν κ. .........................…………………..
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, την 26η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30
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. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων
του Δήμου για το τρίμηνο 1/1-31/3/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).
2. Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου κτίσματος
(κιόσκι) που βρίσκεται εντός του κοινοχρήστου χώρου πρασίνου-υπαίθριων
αθλητικών εγκαταστάσεων στον κόμβο Αχαρνών Δημοτικής Ενότητας Νέας
Χαλκηδόνας (επανεισαγωγή).
3. Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Σύνταξη στατικής μελέτης επισκευών και
έκδοση οικοδομικής αδείας επισκευής πτέρυγας 3ου Δημ. Σχολείου Δημοτικής
Ενότητας Ν.Φ.» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
4. Σύσταση λογαριασμού παγίας προκαταβολής του Δήμου ποσού 6.000,00 €
οικ. έτους 2013 για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών δαπανών.
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5. Έγκριση άσκησης μήνυσης κατ΄ αγνώστων για πρόκληση φθορών και κλοπή
στο επί της οδού Δεκελείας 41-Ν.Χαλκηδόνα δημοτικό ακίνητο («Ηρώδειο
Πάρκο») (επανεισαγωγή) και μήνυσης κατά Ε.Γρανιτσιώτη για παράνομη
κοπή ελαιοδέντρου επί πεζοδρομίου επί της οδού Διγενή 10-Ν.Φιλ/φεια.
6. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 195/2013 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορά καταβολή του υπολοίπου της ειδικής
παροχής των 176 € στον δικηγόρο του Δήμου κ. Χ.Χήτο-Κιάμο.
7. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Π.Σταγιάννη κατά
πρώην Δ.Ν.Φ. για σφράγιση καταστήματος).
8. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής πρώην Δ.Ν.Φ. κατά
Ελλ.Δημοσίου για τροχαία παράβαση).
9. 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

