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Πίνακας δηµοσίευσης   τακτικής   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της  10-
3-2015 
   
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ:  
1.Έγκριση ανακλητικής απόφασης για διαγραφή ποσών που δεσµεύτηκαν σε 
διάφορους  ΚΑ του προϋπολογισµού οικον. Έτους 2014. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.24 
 
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συµµετοχή ενός (1) υπαλλήλου 
της ∆/νσης Τ.Υ. του ∆ήµου Καισαριανής σε επιµορφωτικό σεµινάριο της 
¨Επαγγελµατικής Γνώσης ¨για την ανάλυση του Ν. 4281/2014 συνολικού ποσού 300 
ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.25 
 
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συµµετοχή δύο  (2)  υπαλλήλων 
του ∆ήµου σε επιµορφωτικό σεµινάριο της «Επαγγελµατικής Γνώσης» για την 
ανάλυση του  νέου Ν. 4281/2014 συνολικού ποσού 600 ευρώ.     
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.26 
                         
4.Συµµετοχή υπαλλήλων του Γραφείου Προσωπικού του ∆ήµου µας σε ηµερίδα της 
εταιρείας FORUM στις 11-3-2015 και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.27 
 
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συµµετοχή µιάς (1) υπαλλήλου 
του ∆ήµου σε επιµορφωτικό σεµινάριο του «Κέντρου Εκπαίδευσης» για τις 
«Ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένων ΟΤΑ» συνολικού ποσού 60 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.28 
 
6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.29 
 
 7. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Μαρίνα 
Παπουτσή του ∆ηµητρίου, να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών) κατά τη δικάσιµο της 
13.03.2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.30 
 



8.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους Αθηνών  Παναγιώτη 
Ζαχόπουλο του Θεοφάνη (Α.Μ. ∆.Σ.Α. 7705) και Ιωάννη Τριαντάφυλλο του 
Γεωργίου, (Α.Μ. ∆.Σ.Α. 26422)  µελών της εταιρείας δικηγόρων µε την επωνυµία 
¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ¨ (ΑΜ ∆ΣΑ 80086), όπως 
από κοινού ή ο καθένας χωριστά, εκπροσωπήσουν το ∆ήµο ενώπιον του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (12ου Τµήµατος) κατά τη δικάσιµο της 
17.03.2015 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                               ΑΡ.ΑΠΟΦ.31 
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