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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 7η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα 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. Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας άγονου φανερού πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων
οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μεταξύ αυτού
και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων- επισήμου μέλους του
δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε. και λήψη απόφασης για την συνέχιση της σχετικής
διαδικασίας.
2. Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δ.Σ.
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.
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3. Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημ. Συμβούλιο για την τροποποίηση της
αριθ. 92/2015 απόφασής του περί καθορισμού όρων καταβολής τέλους
χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
4. Α. Εκδίκαση ενστάσεων Β. Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής
Διαγωνισμού. Γ. Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου
«Συμπλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου Ιωνικού» (Α.Μ.
99/2015).
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5. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση των εσόδων - εξόδων του
Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ.1β του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).
6. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση των εσόδων - εξόδων του
Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ.1β του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).
7. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση των εσόδων - εξόδων του
Δήμου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ.1β του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).
8. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση των εσόδων - εξόδων του
Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ.1β του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).
9. Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο
2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. από 15/6/1959.
10.Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου για παράσταση στο Συμβούλιο της
Επικρατείας (υπόθεση προσφυγής ΔΕΗ Α.Ε. κατά πρώην Δ.Ν.Χ. και της αριθ.
156/2001 απόφασης Δ.Σ.).
11.Έγκριση άσκησης αγωγής κατά Δ.Ε.Δ.Η.Ε. για υστέρηση ανταποδοτικών
τελών στο Δήμο σε εκτέλεση της αριθ. 12/2012 απόφασης Δ.Σ..
12.Έγκριση υποβολής μήνυσης κατ΄ αγνώστων για κλοπή παροχικών καλωδίων
στο 3ο ΓΕΛ Ν.Φιλ/φειας στις 29/7/2015.
13.Έγκριση υποβολής μήνυσης κατ΄ αγνώστων για κλάδεμα ελιάς στις 13/5/2015
επί του πεζοδρομίου των οδών Μετρών και Δεκελείας-Ν.Φιλαδέλφεια.
14.Έγκριση καταβολής επιδομάτων ένδειας σε απόρους δημότες-κατοίκους Διάθεση σχετικής πίστωσης.
15.Έγκριση ανάκλησης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού
3.350,00 €.
16.Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεση
εργασιών-παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια προμηθειών και την πληρωμή
λοιπών δαπανών του Δήμου.
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17.Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την
προμήθεια '' Εξοπλισμού για το Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας Χαλκηδόνας ''
(Α.Μ. 13/2015 - ποσό 93.700,00 € με Φ.Π.Α. ).

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

