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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           
                               ΠΡΟΣ: 
                                                         1.∆ήµαρχο κ. Σταµέλο Ηλία 
                                                         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  3η 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 20η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019,ηµέραΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 µ. 
µ., για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
Συζήτηση και ψήφισµα για την µεταφορά των αποθεµατικών των ∆ήµων 
(ΦΕΚ 104 Β ΄ 24.1.2019) 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση 1ης αναµόρφωσης  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 
∆ήµου Καισαριανής. 
2.Έγκριση της Απόφασης 7/2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆Η.Κ 
µε θέµα: «Έγκριση της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
λογιστή επί των οικονοµικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.∆ «Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Καισαριανής-Κ.Ε.∆Η.Κ για τη χρήση 2012. 
3.Έγκριση της Απόφασης 8/2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆Η.Κ 
µε θέµα: «Έγκριση της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
λογιστή επί των οικονοµικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.∆ «Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Καισαριανής-Κ.Ε.∆Η.Κ για τη χρήση 2013. 
4.Έγκριση της Απόφασης 9/2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆Η.Κ 
µε θέµα: «Έγκριση της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
λογιστή επί των οικονοµικών καταστάσεων του Ν.Π.Ι.∆ «Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Καισαριανής-Κ.Ε.∆Η.Κ για τη χρήση 2014. 



5.Έγκριση 1ου ΑΠΕ Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
(προϋπολογισµός σύµβασης 23.117,50€ πλέον ΦΠΑ). 
6.Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Έργου: «Ηλεκτροµηχανολογικές Παρεµβάσεις συντήρησης γηπέδου 
“ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ” ∆. Καισαριανής», συνολικής δαπάνης 20.235,58 Ευρώ 
(πλέον 4.856,54 Ευρώ  24% Φ.Π.Α),  σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 6370 
(Α∆Α: 7ΗΧ9ΩΨ-ΥΩΘ)  σύµβαση. 
7.Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ»  
συµβατικής αξίας εργασιών 957.733,02 € χωρίς Φ.Π.Α», η οποία έγινε 
σύµφωνα µε το άρθρο 75, Ν3669/2008. 
8.Έγκριση της αιτήσεως µε  υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 13160/21.12.2018 της εταιρείας 
Vodafone – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για υπόγεια εγκατάσταση οπτικών ινών. 
9.Συγκρότηση Επιτροπών των άρθρων 1 (Όργανα διενέργειας διαγωνισµών) 
και 7  (Εκτίµηση εκποιούµενων ακινήτων) του Π.∆. 270/1981, για το 2019. 
10.Ορισµός επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών µε απευθείας 
ανάθεση για το έτος 2019. 
11.Ορισµός επιτροπής παραλαβής όλων των προµηθειών µε απευθείας 
ανάθεση για το έτος 2019. 
12.Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης οχηµάτων και 
λοιπών ανταλλακτικών για το έτος 2019. 
13.Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το 
έτος 2019. 
14.Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας γάλακτος για τους 
εργαζόµενους του ∆ήµου για το έτος 2019. 
15.Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας τροφίµων και λοιπών 
αναλώσιµων ειδών για το ∆ήµο για το έτος 2019. 
16.Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για 
το έτος 2019. 
17.Ορισµός Επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού(άρθρ.186 παρ.5 του Ν 
3463/2006). 
18.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού  ∆΄ τριµήνου 
2018 του ΚΕΜΙΠΟ. 
19.Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για τον κ. Σκαφίδα. 
20.Έγκριση επιχορήγησης ποσού 300.000,00 ευρώ προς το ΝΠ∆∆ 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για κάλυψη µισθοδοσίας των µονίµων , αορίστου 
χρόνου και ΣΟΧ µηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2019. 
21.Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΚ. 
22.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Πολυζωίδου 8/10 στο όνοµα 
της Παρνασσού Μαρίας. 
23.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Φορµίωνος 35 στο όνοµα 
του Λώλου ∆ηµήτριου.  
24.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Πολυζωίδου 8/10 στο όνοµα 
της ∆ρέττα ∆έσποινας .  
25.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Σταµατιάδου 60/62 στο 
όνοµα του Λεθιωτάκη Κωνσταντίνου. 



26.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ρήγα Φεραίου 41 στο 
όνοµα της Κούκουνα Αικατερίνης –Μαρίας. 
27.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ρήγα Φεραίου 35/37 στο 
όνοµα του Παλαβούρη Στυλιανού.  
28.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 77 στο 
όνοµα του Κλαδά Ευάγγελου. 
29.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Αρήτης 13 στο όνοµα του 
Ζώζου  Νικόλαου.  
30.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Φορµίωνος 11 στο όνοµα του 
Κατσίβελου Θεόδωρου.  
31.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Σταµατιάδου 54 στο όνοµα της 
Τσιαµπαλή Γεωργίας .  
32.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 89 στο 
όνοµα του Λελούδα Χαράλαµπου.  
33.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Σκοπευτηρίου 17/19 στο 
όνοµα του Τσιλτικλή ∆ηµήτριου. 
34.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Μεσολογγίου 21 στο όνοµα 
του Καραγεωργίου Νικόλαου. 
35.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Συβρισαρίου 82/84 στο όνοµα 
της Ανδρεαδέλη Στυλιανής. 
36.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ για χρονικό διάστηµα από 29/01/2019 έως 
28/05/2019 . 
37.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  
ΣΥΛΒΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ για το χρονικό διάστηµα από 28/04/2019 έως 
27/04/2020.  
38.∆ωρεάν Ταφή του ∆ηµότη µας Ιωάννη Λέκα του Εµµανουήλ. 
39.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α. 00.6443.0001 δαπάνες δεξιώσεων και 
τοπικών εορτών(Απόκριες-Κούλουµα 2019). 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


