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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
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 9η του µηνός
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
έτους 2019, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 µ.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. Καθορισµός κριτηρίων για την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού για τους απόρους , τα ΑΜΕΑ , τους πολύτεκνους – τρίτεκνους, τις
µονογονεικές οικογένειες και τους µακροχρόνια άνεργους για το έτος 2020 καθώς και
της διαδικασίας συγκέντρωσης δικαιολογητικών.
2. Λήψη απόφασης για αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών καθαριότητας και
φωτισµού για το έτος 2020 .
3.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Γ ΄ τριµήνου 2019.
4.Λήψη απόφασης για την απόδοση λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής 6/2019
5.Έγκριση δαπάνης του υπολόγου παγίας προκαταβολής µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
6.Έγκριση της παραστάσεως και αµοιβής του δικηγόρου Αθηνών Σταµέλου
Χαράλαµπου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 22735, κατοίκου Αθηνών, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 61,

ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Ασφαλιστικών
Μέτρων), κατά την δικάσιµο της 29.11.2019.
7.Έγκριση της µε αριθµό 3253/2019 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 εµφανισθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
Αθηνών κατά τη δικάσιµο της 3.12.2019 και αµοιβής του ανωτέρω δικηγόρου.
8.Έγκριση της παραστάσεως και αµοιβής του δικηγόρου Αθηνών Σταµέλου
Χαράλαµπου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 22735, κατοίκου Αθηνών, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 61,
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Ασφαλιστικών
Μέτρων), κατά την δικάσιµο της 6.12.2019.
9. Έγκριση της παραστάσεως και αµοιβής της δικηγόρου Αθηνών Κατσούλη
Ευτυχίας - Νικολέττας του Γεωργίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 30455, κάτοικο Αθηνών, οδός
Αρχίνου αρ. 8, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών
∆ιαφορών) κατά τη δικάσιµο της 5.12.2019.
10.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Κατσούλη
Ευτυχία - Νικολέττα του Γεωργίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 30455, κάτοικο Αθηνών, οδός
Αρχίνου αρ. 8, όπως εµφανισθεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καισαριανής ενώπιον
του Ελεγκτικού Συνεδρίου: α) για την άσκηση Αίτησης Ανάκλησης κατά της υπ’
αριθµ. 372/2019 Πράξης του ΣΤ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και β) για
την παράστασή της ενώπιον του ΣΤ’ Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την
δικάσιµο που θα προσδιορισθεί ή σε κάθε µετ’ αναβολή αυτής, για την συζήτηση της
Αίτησης Ανάκλησης που θα ασκηθεί κατά τα άνω, καθώς και την κατάθεση σχετικού
υποµνήµατος και φακέλου.

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

