ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Φιλαδέλφεια 30/8/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
==========================
Αριθ. Πρωτ. : 11936
Δ/ση : Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής
Αριθ. Προσκλ. : 19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη 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 Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων
του Δήμου οικ. έτους 2014.
2. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων
του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).
3. Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων για τον μήνα Ιούνιο 2013, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. από 15/6/1959.
4. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού κατόπιν προσκόμισης και ελέγχου των
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08
(Κ.Δ.Ε.) του έργου “Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων”.
5. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού κατόπιν προσκόμισης και ελέγχου των
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08
(Κ.Δ.Ε.) του έργου “Επέκταση δικτύων ομβρίων δημοτικής ενότητας Νέας
Φιλαδέλφειας”.
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6. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Κ.Αργυρούδης & Σια
Ε.Ε. κατά πρώην Δ.Ν.Φ. για προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας
καταστήματος).
7. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Α.Καλύβα κλπ. κατά
Δ/νσης Πολεοδομίας Βορ.Τομέα Νομαρχίας Αθηνών κλπ.).
8. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κ. Ζ.Δρόσου για παράσταση στο
Συμβούλιο της Επικρατείας (υπόθεση ακύρωσης αριθ. 240/11 απόφασης Δ.Σ.
περί αναπροσαρμογής τελών Δημ. Νεκροταφείου έτους 2012).
9. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κ. Ζ.Δρόσου για παράσταση στο
Συμβούλιο της Επικρατείας (υπόθεση έφεσης Δήμου κατά Ελλ. Δημοσίου
κλπ. και κατά της αριθ. 2558/07 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).
10.Αποδοχή δωρεάς ερπυστριοφόρας τσάπας από την εταιρεία Σ.Χ.Σ. Α.Τ.Ε.Ε.
ως συμβολή στην υλοποίηση του έργου διαμόρφωσης του τετραγώνου 23 του
Δημοτικού Κοιμητηρίου.
11.Έγκριση έκδοσης νέου εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου
υπαλλήλου και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την αγορά γραμματοσήμων για
τις ανάγκες του Δήμου.
12.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου υπαλλήλου
και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την ανανέωση αδειών κυκλοφορίας των
μοτοποδηλάτων του Δήμου.
13.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

