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ΠΡΟΚΛΗΗ
Πξνο
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
αο παξαθαινύκε όπσο πξνζέιζεηε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ
Ν. 3852/10, ηελ 24η ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ 2015, εκέξα Σρίτη θαη ώξα 9 π.μ., ζην
Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-3νο όξνθνο) ζε τακτική πλεδξίαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα θαησηέξσ ζέκαηα:
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Γηακόξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γ..
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2015.

γηα

ηελ

7ε

αλακόξθσζε

2. Καηάξηηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθπνίεζε καξκάξσλ, πξνεξρνκέλσλ
εθ ησλ εθηαθώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ.
3. Καηαθύξσζε πξαθηηθνύ άγονου κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα βαζηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ην 2ν Παξάξηεκα Κέληξνπ
Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
4. Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαηάξηηζε όξσλ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηηο νκάδεο Α5, Α6, Α8 θαη Β γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηνπ
εμνπιηζκνύ ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ Νέαο Υαιθεδόλαο».
5. Τπνβνιή εηζήγεζεο ζην Γ.. γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκό ηειώλ ρξήζεο
πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016.
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6. Τπνβνιή έθζεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ - εμόδσλ ηνπ
Γήκνπ γηα ην Γ΄ ηξίκελν έηνπο 2015, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72
παξ.1β ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»).
7. Έγθξηζε αζθεζείζαο έθεζεο πξώελ Ν.Π. Δληαίνπ Φνξέα Γξάζεσλ θαηά αξηζ.
568/2011 απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ Ν.Ισλίαο θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ
δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Κηάκνπ γηα ζρεηηθή παξάζηαζε ζην
Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε αγσγήο Ν.Φάιηε θαηά Ν.Π. γηα
θεξόκελε νθεηιή από παξνρή ππεξεζηώλ).
8. Έγθξηζε ησλ ήδε αζθεζέλησλ ελδίθσλ κέζσλ (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν.
3852/10) ηεο αλαθνπήο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαηά
Ηι.Κνπξή θαη ηεο αξηζ. 70/2011 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.
9. Έγθξηζε ησλ ήδε αζθεζέλησλ ελδίθσλ κέζσλ (άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν.
3852/10) ηεο αλαθνπήο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαηά
Ηι.Κνπξή θαη ηεο επαλαθνηλνπνηεζείζεο αξηζ. 70/2011 δηαηαγήο πιεξσκήο
ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.
10.Γηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 1610,33 € γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ιόγσ
ζπληαμηνδόηεζεο ζηελ απνρσξήζαζα ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Λ.ΑλζπκίδνπΑλζπκνπνύινπ.
11.Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε
εξγαζηώλ-παξνρή ππεξεζηώλ, ηελ δηελέξγεηα πξνκεζεηώλ θαη ηελ πιεξσκή
ινηπώλ δαπαλώλ ηνπ Γήκνπ.
 Η παξνύζα πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
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