
      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονοµικής Επιτροπής  »       
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 

 
 
       Καλείστε να προσέλθετε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 8η 

του  µηνός 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.µ. για τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87)όπως αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και συµπληρώθηκε µε 
το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019.     . 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :  
 

1. Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για ΚΤΕΟ και 
καρτών καυσαερίων για τα οχήµατα του ∆ήµου Καισαριανής. 

2. Ματαίωση ισχύος των αριθµ.23/2019 & 44/2019 αποφάσεων Ο.Ε και 
έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού (µε α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 79313) για την σύναψη ∆ηµόσιας 
Σύµβασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (Φάση: Ανάδειξη εκ νέου προσωρινού 
αναδόχου) Προϋπολογισµού: 182.257,92 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). 

3. Έγκριση της µε αριθµ.2818/2019 απόφασης ∆ηµάρχου Καισαριανής περί 
παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών 
Προυσανίδη Ιορδάνη του Αναστασίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 4947, κάτοικο 
Αθηνών, οδός Πανεπιστηµίου 59 & Μπενάκη Εµµανουήλ 5, όπως 
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Κοινοποίηση: 
      1)Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
      2)Γενική Γραµµατέα ∆ήµου 

3)Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητ. Υπηρεσιών 
4)Προϊστάµενο ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών 
5)Προϊστάµενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
6)Προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος 
7)κ.κ. Αντιδηµάρχους 
 



εµφανισθεί και καταθέσει ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας αίτηση 
για τη συνέχιση της ανοιγείσας δίκης αιτήσεως ακυρώσεως και αµοιβής του 
ανωτέρω δικηγόρου. 

4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Κατσούλη 
Ευτυχία-Νικολέτα του Γεωργίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 30455, κάτοικο Αθηνών, 
οδός Αρχίνου αρ. 8, όπως εµφανιστεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο 
Καισαριανής ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών α) για την άσκηση 
Αίτησης Αναθεώρησης κατά της υπ΄ αριθµ. 3935/2016 Απόφασης του άνω 
∆ικαστηρίου και του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) για την παράσταση της ενώπιον του άνω 
∆ικαστηρίου κατά την δικάσιµο που θα προσδιορισθεί ή σε κάθε µετ΄ 
αναβολή αυτής, για την συζήτηση της Αίτησης Αναθεώρησης που θα 
ασκηθεί κατά τα άνω, καθώς και την κατάθεση σχετικού υποµνήµατος και 
φακέλου.  

5. Έγκριση δαπάνης του υπολόγου παγίας προκαταβολής µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2019. 

6. Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την διέλευση οχηµάτων 
του ∆ήµου από την Αττική οδό, για το έτος 2019. 

7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και 
των οικονοµικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» καθώς και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. 

 
. 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 
 

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 


