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1.Δήμαρχο κ.Βοσκόπουλο Χρήστο
2.Γενική Γραμματέα Δήμου
3. κ.κ. Αντιδημάρχους
4. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Δ/ντες Δήμου
6.Αρμόδιους Προϊσταμένους
υπηρεσιών οι οποίοι υποχρεούνται
να υποβάλουν εγγράφως εισηγήσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος
(κεκλεισμένων των θυρών λόγω covid-19) την 10η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020,ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 μ. μ., για τη συζήτηση στα κατωτέρω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1.Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 221,
Ν.4412/16 των προμηθειών 1) προμήθεια και τοποθέτηση 1(μίας) αίθουσας
διδασκαλίας και 1(ενός) χώρου υγιεινής(μετά των βάσεων έδρασης τους) στον
αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου 2)προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού
λειτουργικότητας για 5(πέντε) αίθουσες διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής
αγωγής 3)προμήθεια και τοποθέτηση 1(μίας) αίθουσας διδασκαλίας και
1(ενός) χώρου υγιεινής(μετά των βάσεων έδρασης τους) στον αύλειο χώρο
του 3ου Νηπιαγωγείου.
2.Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και των σχετικών πιστώσεων
οικονομικού έτους 2020 Δήμου Καισαριανής.
3.Έγκριση παράτασης της σύμβασης του ακινήτου στέγασης του ΚΕΠ επί των
οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης & Εθνάρχου Μακαρίου 18 για τρία (3) χρόνια
έως 31.8.2023 .
4. Έγκριση απολογισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής οικονομικού
έτους 2019.
5.Έγκριση επιχορήγησης ποσού 7.000,00€ προς το Ν.Π.Δ.Δ Κέντρου
Μικρασιατικού Πολιτισμού και Σύγχρονης Ιστορίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ-Α.Σ.Ι).
6.Βεβαίωση χορήγησης ιδιότητας απορίας για δωρεάν ταφή του δημότη
Ντουρμούση Στυλιανού του Εμμανουήλ.
7. Μη παράταση ημερομηνίας εκταφής του θανόντα ΤΡΥΠΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ για χρονικό διάστημα από 30/05/2020 έως 29/11/2020.

8.Παράταση ημερομηνίας εκταφής του θανόντα ΚΕΛΕΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ του
ΘΕΟΦΑΝΗ για χρονικό διάστημα από 07/10/2020 έως 06/10/2021.
9.Παράταση ημερομηνίας εκταφής της θανούσας ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ για χρονικό διάστημα από 15/09/2020 έως
14/09/2021.
10.Έγκριση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6272/10-07-2020 της κ.Γκέλερη Αθανασίας
για δωρεά νέα κρήνης στο χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου
Καισαριανής προς μνήμη συγγενικού της προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

