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Νέα Φιλαδέλφεια 11/10/2013

Αριθ. Πρωτ. : 13842

Αριθ. Προσκλ. : 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, την 17η του μηνός Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 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 και των
Νομικών του Προσώπων έτους 2013.
2. Εισήγηση προς το Δ.Σ. της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2013, σε συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ..
3. Εισήγηση προς το Δ.Σ. της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2013.
4. Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων για τον μήνα Αύγουστο 2013,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. από 15/6/1959.
5. Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας άγονου διαγωνισμού «Αναβάθμιση
στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος με τη
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και λήψη απόφασης για τη συνέχιση
της σχετικής διαδικασίας.
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6. 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.
7. 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.
8. Ορθή Επανάληψη της αριθ. 55/2013 απόφασης Ο.Ε. περί παραίτησης από του
ήδη ασκηθέντος ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της αριθ. 228/10 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας που αφορά αγωγή για την ειδική παροχή των
176 €.
9. Ορθή Επανάληψη της αριθ. 56/2013 απόφασης Ο.Ε. περί παραίτησης από του
ήδη ασκηθέντος ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της αριθ. 447/09 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας που αφορά αγωγή για την ειδική παροχή των
176 €.
10.Έγκριση της αριθ. 136/2013 Απόφασης Δημάρχου για την άσκηση προσφυγής
και αίτησης αναστολής εκτέλεσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
(υπόθεση σφράγισης υπαίθριου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 11 Ν.Χ.), σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10.
11.Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κ. Ζ.Δρόσου για άσκηση έφεσης
στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά Ελλ. Δημοσίου κλπ. και κατά της αριθ.
2078/13 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
12.Έγκριση άσκησης μήνυσης κατ΄ αγνώστων για την κλοπή φορτηγού οχήματος
του Δήμου στις 23/8/2013 έξωθεν του 8ου Νηπιαγωγείου Ν.Φιλ/φειας.
13.Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ. Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση δύο αγωγών Θ.Αθανασόπουλου
κλπ. κατά πρώην Δ.Ν.Φ. για καταβολή ειδικής πρόσθετης αμοιβής για το
χρονικό διάστημα 1/1/03-31/12/06 και 1/1/06-31/12/07 αντιστοίχως).
14.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντλιών και Ανταλλακτικώνεξαρτημάτων για τα αντλιοστάσια χαμηλών περιοχών του Δήμου» (Α.Μ.
101/13).
15.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ακρυλικών και πλαστικών
χρωμάτων» (Α.Μ. 50/13).
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16.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών 1.654,72 €, 1.615,06 €,
5.047,33 € και 5.808,75 € για την καταβολή αποζημίωσης λόγω
συνταξιοδότησης
στους αποχωρήσαντες υπαλλήλους του Δήμου
Ολ.Γεωργίου, Μ.Κυπραίου-Παπαρούνα, Ν.Γεωργιάδη και Μ.Καρβελά
αντιστοίχως.
17.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

