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1.∆ήµαρχο κ.Βοσκόπουλο Χρήστο
2. κ.κ. Αντιδηµάρχους
3. Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
4. ∆/ντες ∆ήµου
5.Αρµόδιους Προϊσταµένους
υπηρεσιών οι οποίοι υποχρεούνται
να υποβάλουν εγγράφως εισηγήσεις
6.∆.Σ. Συλλόγου Εργαζοµένων
Καισαριανής
7. Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων
του ∆ήµου µας
8. Πληροφορική ∆ήµου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης ∆ηµοτικού Συµβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος την 11η του µηνός
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019,ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., για τη συζήτηση
στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

Ακρόαση του δηµότη κ. Κων/νου
9343/04-09-19 αίτηση του.

Χατζηαναστασίου µετά την υπ.αριθµ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ:
1.Έγκριση χορήγησης δικαιώµατος υπογραφής επιταγών εξόφλησης
Χρηµατικών ενταλµάτων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων αυτού,
καθώς και για κάθε συναφή τραπεζική εργασία µεταφοράς χρηµάτων προς
κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου.
2.Έγκριση 5ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019
∆ήµου Καισαριανής.
3.Έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παράτασης του έργου :
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» του ∆ήµου Καισαριανής έως 30/10/2019.
4.Ορισµός µελών Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής Έργου :
«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Μ17» (προϋπολογισµού 20.189,77€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%) .

5.«Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης VIΙΙ για την υποβολή αίτησης
χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 29816/18-419) στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδοµές
και δραστηριότητες των ∆ήµων» µε τίτλο πρόσκλησης «Εκπόνηση
µελετών και υλοποίηση µέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές
µονάδες της χώρας» και τίτλο υποβαλλόµενης πρότασης από τον ∆ήµο
Καισαριανής: «Εκπόνηση νέων µελετών ή επικαιροποίηση παλαιών
καθώς
και υλοποίηση µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις
σχολικές µονάδες του ∆ήµου Καισαριανής», Προϋπολογισµού 88.660,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
6.Ορισµός εκπροσώπων του ∆ήµου Καισαριανής στην Επιτροπή Ελέγχου
Παιδικών Χαρών.
7. Αναγνώριση , των συµβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου , των
συµβάσεων των εργαζοµένων καθαριότητας του ∆ήµου , Κων/νου Κιάκη ,
Νικολέττας Πριπόρα, Ειρήνης-∆ήµητρας Αναστασίου , Νικολέττας Αλλοιµόνου
, Αναστασίας Βιτουλαδίτη και Αιµηλίας Νίκα και συνέχιση αποδοχής των
υπηρεσιών τους.
8. ∆ιαγραφή ταµειακά βεβαιωµένων οφειλών από τέλη χρήσης οστεοφυλακίου
9.’Έγκριση τοποθέτησης δύο ειδικά διασκευασµένων τραπεζιών για
διενέργεια ψυχαγωγικών-τεχνικών παιγνίων σε κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.
10.Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για την Κάπηλου Μακρή Γεωργία
11.Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για την Φίσκυλη Οδυσσεία
12.Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για τον Σιάτρα Γεώργιο.
13.Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου
∆ικαίου µε την επωνυµία Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας
∆ήµου Καισαριανής < ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ > ( άρθρο 103
παρ.4Ν.3852/2010 και άρθρο 240 του ν.3463/2006 ).
14.Ορισµός µελών µε τους αναπληρωµατικούς τους για να αποτελέσουν µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την
επωνυµία < ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
,ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
15.Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου , Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆
∆ήµου Καισαριανής Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού « ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ».
16.Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου « Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Καισαριανής» (άρθρο 103 παρ. 4 Ν.3852/2010 και
άρθρο 240 του ν.3463/2006).
17.Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου « Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Καισαριανής» (άρθρο 103 παρ. 4 Ν.3852/2010 και
άρθρο 240 του ν.3463/2006).
18.Ορισµός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της ∆ηµοτικής Επιτροπής
Παιδείας .
19.Εκλογή αντιπροσώπων του ∆ήµου µας για τον Σύνδεσµο Προστασίας
Και Ανάπτυξης Υµηττού.

20.Συζήτηση και λήψη απόφασης για Συγκρότηση ΣΤΟ Πολιτικής
Προστασίας.
21.Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου µας στη Εθελοντική Οµάδα
∆ασοπροστασίας ∆ήµου Καισαριανής.
22.Ορισµός Επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού(άρθρ.186 παρ.5 του Ν
3463/2006).
23.Εκλογή αντιπροσώπου του ∆ήµου στον Ενιαίο Σύνδεσµο ∆ήµων και
Κοινοτήτων Νοµού Αττικής.
24.Ορισµός και εξουσιοδότηση τριών (3) ∆ηµοτικών Συµβούλων για χειρισµό
Ειδικού Τραπεζικού λογαριασµού στην Τράπεζα Πειραιώς ( πρώην Αγροτική
υποκ/µα Καισαριανής)από την κληρονοµιά της Ελένης Κωνσταντοπούλου.
25.Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής προς έλεγχο δικαιολογητικών για
παραχώρηση πάρκιν.
26.Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής συγκέντρωσης και διάθεσης
αντικειµένων τα οποία προέρχονται από την εκταφή νεκρών( σύµφωνα µε το
άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου).
27.Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την επίλυση αιτηµάτων που
έχουν υποβληθεί προς το δηµοτικό κοιµητήριο.
28.Εκλογή αντιπροσώπου για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ανάπτυξης ∆ήµου Βύρωνα ΑΕ ΟΤΑ 1% ( ∆ΕΑ∆Β ΑΕ).
29.Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια δηµοπρασιών
Εκµίσθωσης ή εκποίησης πραγµάτων του ∆ήµου, µίσθωσης ή αγοράς
ακινήτων (άρθρο 1 Π∆ 270/81).
30. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής «Περί καθορισµού των οργάνων , της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή
εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων (άρθρο 1 Π∆ 270/81 ΦΕΚ
77 Α΄.
31.Συγκρότησης ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής για το Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης.
32.Ορισµός οργάνου από 5 ∆ηµοτικούς Συµβούλους κατά τις διατάξεις του
άρθρου 11 Ν 2307/95 για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων και το κλείσιµο
άνευ αδείας λειτουργούντων καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.
33.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΚΕΛΕΚΗ ΛΕΩΝΙ∆Α του
ΘΕΟΦΑΝΗ για το χρονικό διάστηµα από 07/10/2019 έως 06/10/2020.
34.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΛΙΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του
ΑΥΑΓΓΕΛΟΥ για το χρονικό διάστηµα από 10/08/2019 έως 09/08/2020.
35. Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΤΡΥΠΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το χρονικό διάστηµα από 30/05/2019 έως 29/11/2019.
36Έγκριση δωρεάς βρύσης σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.: 5936/17-05-2019
Αίτησης του κ. Ζωχιού Παντελή στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο ∆ήµου Καισαριανής.
37. Έγκριση δωρεάς βρύσης σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.: 9001/20-08-2019
Αίτηση της κ. Μπόθου Αµαλίας στη µνήµη του πατέρα της προς το ∆ηµοτικό
Κοιµητήριο ∆ήµου Καισαριανής.
38. Έγκριση δωρεάς βρύσης σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.: 3717/21-03-2019
Αίτησης της κ. Σαραντοπούλου Χριστίνας και την εισήγηση της τεχνικής
υπηρεσίας προς το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο ∆ήµου Καισαριανής.

39.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης Οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία
παλαιά αρίθµηση (Α-25-175) νέα αρίθµηση (Α-Κ41-5) στον κ.
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ.
40.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης Οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία
παλαιά αρίθµηση (Β-5-8) νέα αρίθµηση (Β-Π21-8) στον κ. ΡΕΝΙΕΡΗ ΜΙΧΑΗΛ
του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ.
41.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης Οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία
παλαιά αρίθµηση (Α-27-185) νέα αρίθµηση (Α-Κ39-4) στην κ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
42.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης Οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία
παλαιά αρίθµηση (Γ-7-10) νέα αρίθµηση (Γ-Π25-6) στον κ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΕΛΕΝΗ - ΛΥ∆ΙΑΣ
43.Έγκριση δωρεάν εκταφής οστών των γονέων του άπορου δηµότη
Τσάκαλου Βασίλειου.
44. Έγκριση δωρεάν ταφής του δηµότη µας Κουρούδη Στυλιανού

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

