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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς
Τ..ν κ. .........................…………………..
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν. 3852/10, την 18η του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 9 π.μ.
στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού Διασποράς (Δεκελείας 152 &
Ατταλείας 2) σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων
του Δήμου για το τρίμηνο 1/1-31/3/2011 και του πρώην Δήμου Ν.Φιλ/φειας
για το μήνα Δεκέμβριο 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β
του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).
2. Αποδοχή δωρεάς αγαθών (ειδών διατροφής) από διάφορους δωρητές για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
3. Επανασύνταξη κατάστασης απόρων δημοτών κατοίκων, δικαιούχων
χρηματικών βοηθημάτων (διατακτικών), μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Απόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3801/09.
4. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης
διαφόρων ακινήτων», ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και ψήφιση
σχετικής πίστωσης (ΚΑ: 30.7312.016).
5. Απόδοση λογαριασμού
εντάλματος προπληρωμής για την αγορά
γραμματοσήμων, απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου, έγκριση έκδοσης νέου
εντάλματος και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
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6. Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου για άσκηση
ενδίκου μέσου (έφεσης) ενώπιον του Σ.τ.Ε. (υπόθεση κατεδάφισηςαπομάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών στο Άλσος Ν.Φιλ/φειας).
7. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ.Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση ανακοπής Λ.Μουζίδης & Σια
Ο.Ε. κατά ατομικής ειδοποίησης οφειλών πρώην Δ.Ν.Φ.).
8. Εξουσιοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Ζ.Δρόσου για παράσταση στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση έφεσης πρώην Δ.Ν.Φ. κατά
Β.Σιδέρη κλπ.).
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για ανάθεση εργασίας σε
ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του πρώην Δήμου
Ν. Χαλκηδόνας χρήσης 2010.
• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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