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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           
                               ΠΡΟΣ: 
                                                         1.∆ήµαρχο κ.Βοσκόπουλο Χρήστο 
                                                         2.Γενική Γραµµατέα ∆ήµου 
                                                         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  19η 

 
 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 22η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019,ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., για 
τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση 2ης τροποποίησης – Παράτασης ∆ιάρκειας Προγραµµατικής 
Σύµβασης από το ∆Σ για το έργο: «Ολοκλήρωση οριστικού δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ήµου Καισαριανής» (υλοποίηση και 
χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής: ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
9775.01.052)                                                                               
2.Εξειδίκευση της πίστωσης του ΚΑ 15.6471.0001 ποσού 2.800,00 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α  για τον εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου. 



3.Έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του έργου: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ» του ∆ήµου Καισαριανής έως 30/11/2019. 
4.Έγκριση 6ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 
∆ήµου Καισαριανής.  
5.Ορισµός ορκωτού ελεγκτή προς έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων του 
∆ήµου, οικονοµικού έτους 2019. 
6.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Α’ Τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2019 
7. Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Β’ Τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2019 
8.Κατανοµή ποσού 49.385,81€ της 3ης  δόσης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για την κάλυψη δαπανών των σχολείων , στις 
Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου µας και την αµοιβή των Σχολικών 
Τροχονόµων. 
9.Χορήγηση άδειας υπηρεσιών διαδικτύου στην εταιρία TGP KAISARIANI E 
E µε Α.Φ.Μ. 801173328 και αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 150795701000, ιδιοκτήτρια 
επιχείρησης υγειονοµικού ενδιαφέοντος µε δραστηριότητα «µαζικής εστίασης 
µερικής επεξεργασίας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» και διέυθυνση λειτουργίας την 
Εθνικής Αντίστασης αρ. 04. 
10.Έγκριση επιχορήγησης ποσού 20.000,00 ευρώ προς το ΝΠ∆∆ 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για κάλυψη µισθοδοσίας των µονίµων , αορίστου 
χρόνου και ΣΟΧ µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019. 
11.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας ΜΑΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για 
το χρονικό διάστηµα από 16/10/2019 έως 15/10/2019. 
12. Έγκριση δωρεάς βρύσης σύµφωνα µε την αριθµ.πρωτ.:10932/14-10-2019 
αίτηση της κ. Βουβουδάκη Θάλειας στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο ∆ήµου 
Καισαριανής. 
13.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Τραπεζούντος 11 στο όνοµα 
της Κακαράντζα Αναστασίας. 
14.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Αναξαγόρα 8 στο όνοµα της 
Φαναρτζή Βασιλικής. 
15.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Βρυούλων 174 στο όνοµα 
της Καραγιώργη Αικατέρινης. 
16.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού 2ας Μαΐου 9   στο όνοµα 
της Χατζηαλέξη  Θεµιστοκλέιας. 
17.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Τριών Ιεραρχών 21 στο όνοµα 
της Φάγκρα Ιωάννας. 
18.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Μενεµένης 6/8  στο όνοµα 
της Τζανετή Φιλιώς. 
19.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Πέλοπος 16  στο όνοµα της 
Τσίγκου Ευαγγελίας. 
20.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Φορµίωνος 143  στο όνοµα 
του Περούλη  Ιωάννη. 
21.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Κασαµπά 58  στο όνοµα 
του Γερασόπουλου Χρήστου. 
22.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Κλαζοµενών 24/26  στο 
όνοµα του ∆αρζέντα Παναγιώτη. 
23.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Άγγελου Σικελιανού 35  στο 
όνοµα της Αδαµαντίδου Αντωνίας. 



24.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Σολοµωνίδου 64  στο 
όνοµα της Αποστόλου Ανδριανής. 
25.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Π. Κουντουριώτου 9β στο 
όνοµα της Φάρσαράκη Ευανθίας. 
26.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Τζών Κέννεντυ 29  στο 
όνοµα της Παπαµήτρου Λαµπρινής. 
27.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Χρυσοστόµου Σµύρνης 22 στο 
όνοµα του Μπακιρτζή Μιχάλη. 
28.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 50  στο 
όνοµα της Μπουρνέλη Γεωργίας. 
29.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Αρτέµιδος 5  στο όνοµα του 
Gjoncari Agron. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
 


