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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 19η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη 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. Προέλεγχος απολογισμού-ισολογισμού πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας οικ.
έτους 2010.
2. Προέλεγχος απολογισμού-ισολογισμού πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας οικ.
έτους 2010.
3. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων
του Δήμου για το τρίμηνο 1/4-30/6/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).
4. Αποδοχή δωρεάς οριζόντιας ιδιοκτησίας (ισογείου διαμερίσματος επιφάνειας
100 τ.μ.) επί των οδών Μαιάνδρου 83 & Φλαβιανών, ιδιοκτησίας Καλλιόπης
Καρακώστα-Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου.
5. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της αριθ. 2742/2011
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Αφοι
Μητρόπουλοι Ο.Ε. κατά αριθ. 2925/2005 απόφασης Δημάρχου Ν.Χαλ/νας).
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6. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αριθ. 1918/2011
απόφασης του Εφετείου Αθηνών (υπόθεση Ε.Νταή-Παιδική χαρά Ο.Τ. 64α,
Νέα Χαλκηδόνα).
7. Απόδοση λογαριασμού
εντάλματος προπληρωμής για την αγορά
γραμματοσήμων, απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου, έγκριση έκδοσης νέου
εντάλματος και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας, πρακτικού αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας της
εργασίας «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίμνης, συστήματος
προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους».
9. Έγκριση παράτασης ασφάλισης οχημάτων Δήμου και ψήφιση σχετικής
πίστωσης.
10. 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.
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