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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  8η 

 
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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019,ηµέρα Μ.∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 µ. µ., 
για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 00.6443.0001 για ηχητική και φωτιστική 
κάλυψη στην πλατεία «∆ηµάρχου Παναγιώτη Μακρή»µετά την περιφορά 
επιταφίων την Μ.Παρασκευή 26/04/2019 . 
2.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 00.6443.0001 για έξοδα πολιτιστικής 
δραστηριότητας ( Πρωτοµαγιά 2019) . 
3.Κατανοµή ποσού 49.980,00€ της 2ης 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. 
4. Οικονοµική ενίσχυση για την οικογένεια της κ.  Χώχου . 
5. Οικονοµική ενίσχυση για τον κύριο Καραµιχάλη Μιχαήλ 
6. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναµόρφωσης του ολοκληρωµένου 
Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) του ∆ήµου Καισαριανής. 
7.Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)». 



8.Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(ΚΕΜΙΠΟ)  ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ(ΜΙΚΡΑ 
ΑΣΙΑ)». 
9.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Α’ Τριµήνου του 
ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(ΚΕΜΙΠΟ)  ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ(ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)» οικονοµικού  έτους 2019. 
10. Έγκριση Α’ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  (ΚΕΜΙΠΟ) ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΜΙΚΡΑ 
ΑΣΙΑ)» οικονοµικού έτους 2019. 
11.Έγκριση επιχορήγησης του ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  (ΚΕΜΙΠΟ) ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)» ύψους 
11.500,00€. 
12. Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2018 Πρωτοβάθµιας Σχολικής 
Επιτροπής ∆ήµου Καισαριανής. 
13. Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2018 ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής 
Επιτροπής ∆ήµου Καισαριανής. 
14. Έγκριση απόφασης Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής για έκπτωση επί 
του µισθώµατος στο σχολικό κυλικείο του συγκροτήµατος Βενιζέλου . 
15. Έγκριση Απόφασης ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής για έκπτωση 
επί του µισθώµατος στο σχολικό κυλικείο του 2ου Γυµνασίου . 
16.Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την 
προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών εκλογών 
,στους συνδυασµούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και 
άλλων λεπτοµερειών σύµφωνα µε την αριθ. Πρωτ.4465 Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών   
17. Έγκριση χορήγησης δικαιώµατος υπογραφής επιταγών εξόφλησης  
χρηµατικών ενταλµάτων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων αυτού, 
καθώς  και για κάθε συναφή τραπεζική εργασία µεταφοράς χρηµάτων προς 
κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου.   
18.«Ορισµός εκπροσώπων του ∆ήµου Καισαριανής στην Επιτροπή Ελέγχου 
Παιδικών Χαρών» 
19. Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής Έργου:  
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» συµβατικής αξίας εργασιών 70.058,22 Ευρώ ( 
χωρίς Φ.Π.Α.)», η οποία έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 75, Ν3669/2008. 
20.Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων έτους 2018 της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 
21.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 15.6471.0001 για έξοδα πολιτιστικής 
δραστηριότητας (Η εικόνα ως κατασκευή : Σχέση και Φύση ,µέρος ΙΙ)  
22.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 15.6471.0001 για έξοδα πολιτιστικής 
δραστηριότητας( «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930»). 
23.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 15.6471.0001 για έξοδα πολιτιστικής 
δραστηριότητας ( διοργάνωση χορευτικής εκδήλωσης) . 
24.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 15.6471.0001 για έξοδα πολιτιστικής 
δραστηριότητας ( διοργάνωση παραδοσιακών χωρών «Τούτες οι µέρες το’ 
χουνε») . 



25.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α 15.6471.0001 για έξοδα πολιτιστικής 
δραστηριότητας ( διοργάνωση κύκλου εικαστικών εκδηλώσεων «Οικοδοµώ 
νέες µορφές µε όχηµα τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη»  ) . 
26.Ανανέωση θέσης στάθµευσης Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Καισαριανής (Α’ 
Β’ ∆΄& ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ) . 
27.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Νάξου 7  στο όνοµα του 
Κανακάκη Νικόλαου. 
28.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 36 
στο όνοµα της Μοίρα Ελένης. 
29.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ναυπακτίας 2/4 στο όνοµα της 
Γιαννακοπούλου-Μπούτρου Βασιλικής. 
30.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 4/6 στο 
όνοµα της Καραπαναγιώτη Ευανθίας. 
31.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Κοιµήσεως Θεοτόκου 21/23 
στο όνοµα του Χριστοδούλου Γεώργιου. 
32.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 34 στο 
όνοµα της Εργαζάκη Σοφίας. 
33.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 10/12 
στο όνοµα της Αθανασοπούλου Ελένης. 
34.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Καλαβρύτων 3   στο όνοµα 
του Γκουρνέλου Ιωάννη. 
35.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Νικ.Καζαντζάκη 40 στο όνοµα 
του Ιωάννου Λεωνίδα. 
36.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου 23 στο 
όνοµα του Σκαφίδα Αντώνιου. 
37.Έγκριση πρακτικού καταστροφής άχρηστου υλικού. 
38. Παραχώρηση  δικαιώµατος  χρήσης  Οικογενειακού  µνήµατος µε  
στοιχεία παλαιά αρίθµηση (Α-15-122) νέα αρίθµηση (Α-Μ05-8) στην κ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ.  
39. Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΜΕΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ γα 
χρονικό διάστηµα από 22/04/2019 έως 21/04/2020  
40. Παραχώρηση  δικαιώµατος  χρήσης  Οικογενειακού  µνήµατος µε  
στοιχεία παλαιά αρίθµηση ((∆)Γ-9-72) νέα αρίθµηση (Γ-Κ01-2) στον κ. 
ΦΙΚΑΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η και της ΣΤΑΥΡΙΤΣΑΣ 
41.Επαναφορά δικαιώµατος  χρήσης  Οικογενειακού  µνήµατος µε  στοιχεία 
Α-9-4  στην κ. ΚΑΛΙΜΩΡΟΥ  ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
42. Παραχώρηση  δικαιώµατος  χρήσης  Οικογενειακού  µνήµατος µε  
στοιχεία παλαιά αρίθµηση Γ-1-14 νέα αρίθµηση Γ-Π06-8 στην κ. ΨΗΤΤΑ 
ΑΛΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
43.Έγκριση δωρεάς βρύσης σύµφωνα µε την αριθµπρωτ.: 4138/02-04-2019 
αίτηση της κ. Χασάπη Ματίνας στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο ∆ήµου Καισαριανής. 
44.Έγκριση δωρεάν ταφής σε τάφο 3ετούς ταφής του άπορου δηµότη 
Ζαχαρίου Πέτρου 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


