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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τ..ν κ. .........................…………………..
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, την 30ή του μηνός Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη 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. Έγκριση α) του ήδη ασκηθέντος ενδίκου μέσου της ανακοπής και β) άσκησης
του ενδίκου μέσου της αίτησης αναστολής εκτέλεσης (υπόθεση διαταγής
πληρωμής Ε.Ε. Η.Αποστολίδης-Ν.Πάγκας & Σια), σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 58 παρ. 2 και 72 παρ. 1ιγ του Ν. 3852/10 αντιστοίχως.
2. Έγκριση Πρακτικού (4) για την ανάθεση του έργου «Περιβαλλοντικές &
ακουστικές παρεμβάσεις στις εργατικές κατοικίες, πρότυπες βελτιώσεις στις
οδικές υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες και
παρεμβάσεις αστικού περιβάλλοντος για την εξοικονόμηση ενέργειας και
βελτίωση του μικροκλίματος στον πεζόδρομο κατά μήκος της Λεωφόρου
Δεκελείας».
3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος
δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων».
4. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, σχετικών με την 3η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.
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5. Ανάκληση της αριθ. 59/2011 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης δαπάνης και
ψήφισης πίστωσης 3.330,00 € για την προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων,
σχετικών με την γενική απογραφή πληθυσμού-κατοικιών έτους 2011.
6. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων α) για την «Προμήθεια
στύλων για σήματα Τροχαίας» και β) για την «Προμήθεια ασφαλτικού
υλικού».
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για α) συντήρηση και
επισκευή των fax των Υπηρεσιών του Δήμου, β) συντήρηση υπαίθριων
οργάνων γυμναστικής και γ) λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.
8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ποσών 5.100,24 € και 15.000,00
€ για την καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης
στους
αποχωρήσαντες υπαλλήλους Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου
Κουρέα Γεώργιο και Πετρή Σπυρίδωνα αντιστοίχως.
9. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για συνεχιζόμενα έργα
του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την εργασία μυοκτονίαςεντομοκτονίας σε διάφορους χώρους του Δήμου (Α.Μ. : 54/2011).

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ

