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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, την 11η του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 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. Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δ.Σ.
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

για

την

7η

αναμόρφωση

2. Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας φανερής προφορικής Α΄
Επαναληπτικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του επί
της οδού Δεκελείας 41 (ΟΤ 21) δημοτικού ακινήτου (Ηρώδειο Πάρκο).
3. Α. Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού Β.
Κατακύρωση Αποτελέσματος του έργου «Yπογειοποίηση κάδων
απορριμμάτων Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» (Α.Μ. : 60/2016-επανεισαγωγή).
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση
ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση και δημιουργία καταφυγίου
αδέσποτων ζώων του Δήμου.
5. Λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά της Διακήρυξης Διαγωνισμού του
έργου «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων».
6. Ματαίωση αποτελέσματος επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια '' ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ '' (Α.Μ.
20/2016), και επανακατάρτιση όρων διακήρυξης αυτού.
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7. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία FTF A.E. (20 παγκάκια εξωτερικού χώρου
και 65 τ.μ. έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα).
8. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών
προμηθειών – υπηρεσιών για το υπόλοιπο του έτους 2016, βάσει του
Ν.4412/2016.
9. Ορισμός μελών επιτροπής γνωμοδότησης και αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το υπόλοιπο του έτους 2016,
βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
10.Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Μ.Πονηρού κλπ. κατά Δήμου και
Ελλ. Δημοσίου για ρυμοτομική απαλλοτρίωση ακινήτου).
11.Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση αγωγής Κ.Κούντου κατά πρώην Δ.Ν.Χ. για
πρόκληση ζημιάς σε αυτοκίνητο).
12.Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου για παράσταση στο
Μονομελές Εφετείο Αθηνών (υπόθεση αίτησης Π. και Γ.Τσίτου κατά Δήμου
για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας
ιδιοκτησιών επί των οδών Πλαστήρα και Δεκελείας-Ν.Φ.).
13.Έγκριση αριθ. 503/2016 απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.
3852/10) περί υποβολής μήνυσης κατ’ αγνώστων για την κοπή ριζών πεύκου
επί της οδού Οδ.Ελύτη 4-Νέα Χαλκηδόνα.
14.Έγκριση ένταξης κωδικών στην παγία προκαταβολή του Δήμου έτους 2016.
15.Έγκριση ολικής και μερικής ανάκλησης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης,
συνολικού ποσού 55.429,60 €.
16.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεση
εργασιών-παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια προμηθειών και την πληρωμή
λοιπών δαπανών του Δήμου.
 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

