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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
       ΠΡΟΣ: 
          
                                                         1.Δήμαρχο κ.Βοσκόπουλο Χρήστο 
                                                         2.Γεν. Γραμματέα του 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 
                                                         7.Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων 
                                                            Καισαριανής  
                                                         8. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 
                                                          του Δήμου μας 
                                                         9. Πληροφορική Δήμου 
 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  14η 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, 
με τηλεδιάσκεψη την 19η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2021,ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και 
ώρα 18:00 μ. μ., για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Λήψη απόφασης για ίδρυση «Τμήματος Ένταξης» στο 1ο Γυμνάσιο 
Καισαριανής. 
 
2.Λήψη απόφασης για ίδρυση «Τμήματος Ένταξης» στο 6ο Δημοτικό 
Καισαριανής. 
 
3. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 220.000,00€ προς το Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» για κάλυψη μισθοδοσίας των μονίμων, αορίστου χρόνου και 
ΣΟΧ έτους  2021. 
 
4.Περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 377/2021 οριστικής 
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αφορά στην 
αναγνώριση της εργασιακής σχέσης εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας 



ορισμένου χρόνου, ως συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, λόγω 
κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου 
 
5.Περί εγκρίσεως αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών περί 
παραχώρηση ακινήτων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Δήμο 
Καισαριανής. 
 
6.Περί εγκρίσεως υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) ,για την υλοποίηση του προγράμματος 
«TOGETHER IN SPORTS». 
 
7.Παράταση ημερομηνίας εκταφής του θανούντος  Γ.Κ. του Π. και της Α. για 
χρονικό διάστημα από 28/06/2021 έως 27/06/2022.  
 
8.Παράταση ημερομηνίας εκταφής της θανούσας  Z.E-X. του Γ. και της Ε. για 
χρονικό διάστημα από 08/07/2021 έως 07/07/2022.  
 
9.Παράταση ημερομηνίας εκταφής της θανούσας Δ.Ε. του Σ. και της Μ. για 
χρονικό διάστημα από 4/7/2021 έως 3/7/2022.  
 
10.Παράταση ημερομηνίας εκταφής της θανούσας  B.Ε. του K. και της E. για 
χρονικό διάστημα από 12/06/2021 έως 11/06/2022.  
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


