ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Φιλαδέλφεια 23 Μαΐου 2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
==========================
Αριθ. Πρωτ. : 6877
Δ/ση : Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής
Αριθ. Προσκλ. : 13
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τ..ν κ. .........................…………………..
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, την 27η του μηνός Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα 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. Κατάρτιση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) του Δήμου έτους
2013.
2. Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για
την εκμίσθωση των υπ’ αρ. 1,2,3 μισθίων ακινήτων του 1ου Συγκροτήματος
Εργατικών Πολυκατοικιών ΟΕΚ Ν. Φιλαδέλφειας επί της οδού Τρωάδος &
Μανδηλαρά 1 Ν. Φιλαδέλφεια.
3. Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας άγονου φανερού πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. 1 μισθίου ακινήτου του 2ου
Συγκροτήματος Εργατικών Πολυκατοικιών ΟΕΚ Ν. Φιλαδέλφειας επί της
οδού Χίου 1 Ν. Φιλαδέλφεια και λήψη απόφασης για τη συνέχιση της
σχετικής διαδικασίας.
4. Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας άγονου φανερού πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκμίσθωση του επί της οδού Δεκελείας 41-Ν. Χαλκηδόνα
ευρισκόμενου δημοτικού ακινήτου (Ηρώδειο Πάρκο) και λήψη απόφασης για
τη συνέχιση της σχετικής διαδικασίας.
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5. Α. Κατάρτιση όρων Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης
διαφόρων ακινήτων» Β. Ψήφιση πίστωσης. Γ. Ορισμός μελών Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού.
6. Έγκριση της αριθ. 43/2013 μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διαχείριση υδάτινου
όγκου λίμνης Άλσους».
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Πλαστικών σάκων
καθαριότητας-πάρκων (Α.Μ. 28/13).
8. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης στο Σ.τ.Ε. κατά της αριθ.
276/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπόθεση εταιρείας
Α.Μαστροκώστας-Σ.Καψάλης Ο.Ε.).
9. 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
(επανεισαγωγή).
10.Ορισμός αριθμού δόσεων για την καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε
εργαζομένους του Δήμου, που αντιστοιχεί στην ειδική παροχή του άρθρου 14
παρ. 2 του Ν. 3016/2002.
11.Παραίτηση ή μη από του ήδη ασκηθέντος ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά
της αριθ. 228/10 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορά αγωγή για
την ειδική παροχή των 176 €.
12.Παραίτηση ή μη από του ήδη ασκηθέντος ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά
της αριθ. 447/09 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας που αφορά αγωγή για
την ειδική παροχή των 176 €.
13.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.400,00 € για την καταβολή
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης στην αποχωρήσασα υπάλληλο Ιδ.
Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δήμου Ε.Πασχαλίδου.
14.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

