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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 14η του μηνός Μαρτίου 2017, 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. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, με φανερή ψηφοφορία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του Ν. 3852/10.
2. Έγκριση μερικής ανάκλησης προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017.
3. Διαμόρφωση εισήγησης στο Δ.Σ. για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του
Δήμου οικ. έτους 2017.
4. Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό α) των τελών
χρήσεων πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2017 και β) των
κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και των σχετικών δικαιολογητικών που θα
πρέπει να προσκομίσουν ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη.
5. Κατακύρωση σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή
θέσεων στάθμευσης μοτοποδηλάτων – μοτοσικλετών στην Πλατεία
Ελευθερίου Βενιζέλου Δ.Φ.Χ.» (Α.Μ. : 92/2014).
6. Κατακύρωση σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση
ζημιών από θεομηνίες» (Α.Μ. 101/16).
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7. Κατακύρωση σύμβασης συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή
αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων» (Α.Μ.: 158/2016).
8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την
εκποίηση των μαρμάρων, προερχομένων εκ των εκταφών του Δημοτικού
Κοιμητηρίου.
9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2017 μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Διαμόρφωση κόμης
– Κλάδεμα δένδρων».
10.Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2017 μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Α. Δένδρων,
θάμνων κλπ. Β. Πασσάλων και λοιπών υλικών στήριξης δένδρων Γ.
Κηπευτικού χώματος, εδαφοβελτιωτικών και λοιπών υποστρωμάτων και
υλικών για εγκατάσταση χώρου πρασίνου».
11.Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου για άσκηση έφεσης κατά
Ηλ.Κουρή και αριθ. 2/2016 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
12.Έγκριση αριθ. 121/17 απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10)
περί Α. Απόδοσης Χ.Ε. προπληρωμής και απαλλαγής υπολόγου υπαλλήλου
για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους Β. Έγκρισης
έκδοσης νέου Χ.Ε. προπληρωμής, ορισμού υπολόγου υπαλλήλου και διάθεσης
σχετικής πίστωσης για την καταβολή των επιδομάτων πρόνοιας για τους μήνες
Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2017.
13.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.
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