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Πίνακας δηµοσίευσης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  την 
24.3.2016. 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ:  
 
 

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης για ανάθεση υπηρεσίας 
«αποµαγνητοφώνηση και εκτύπωση πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 

 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.38 
 

2. Έγκριση του από 23/03/2016 πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιενέργειας και 
αξιολόγησης για την διεξαγωγή του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την 
«προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Παντοπωλείου για τον ∆ήµο Καισαριανής 
και όλα τα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ για ένα έτος από την ηµέρα υπογραφής της 
Σύµβασης» προϋπολογισµού 64.016,21€(συµπεριλαµβανοµένου 23% Φ.Π.Α.) 
από την οικονοµική επιτροπή και λήψη της σχετικής απόφασης 
επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την εν λόγω προµήθεια σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.39 
 

3. Απόδοση παγίας προκαταβολής ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2016. 
 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.40 
 

4. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών. 
 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.41 
 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναγόµωση και συντήρηση 
των πυροσβεστήρων στα ∆ηµοτικά κτίρια το έτος 2016 συνολικού ποσού 
1.298,63€. 

 



            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.42 
 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ξυλείας για την 
συντήρηση των πάρκων , οργάνων παιδικών χαρών και κατασκευή για το έτος 
2016 συνολικού ποσού 2.275,50€. 

 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.43 
 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια υλικών σιδήρου 
για την συντήρηση των δηµοτικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας για το έτος 
2016 συνολικού ποσού 1.100,85€. 

 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.44 
 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια πινακίδων 
σήµανσης ΚΟΚ και υλικών χρωµατισµού διαγραµµίσεων για την πόλη µας 
για το έτος 2016 συνολικού ποσού 4.999,34 €. 

 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.45 
 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ελαστικών για τα 
οχήµατα του ∆ήµου µας για το έτος 2016 συνολικού ποσού 13.292,22€. 

 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.46 
 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια χρωµάτων, 
υλικών στεγανοποίησης για την συντήρηση όλων των δηµοτικών 
εγκαταστάσεων και κτιρίων του ∆ήµου µας για το έτος 2016 συνολικού 
ποσού 6.484,07€. 

 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.47 
 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια αδρανών υλικών-
οικοδοµικών υλικών και διαφόρων εργαλείων χειρός για την συντήρηση των 
δηµοτικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας για το έτος 2016 συνολικού ποσού 
7.026,38€. 

 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.48 
 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια φυτών, χρωµάτων 
και γλαστρών για το έτος 2016 συνολικού ποσού 3.490,04€. 

 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.49 
 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια φυτών, 
λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων για το έτος 2016 συνολικού ποσού 1.993,87€. 

 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.50 
 



14. Λήψη απόφασης επί του αιτήµατος του κ. Τσελίκου µε αριθµ. πρωτ. 
2306/27.02.2015 για εξωδικαστικό συµβιβασµό µε το ∆ήµο Καισαριανής για 
την αποκατάσταση ζηµιών που υπέστη το αυτοκίνητο του  από πτώση κορµού 
δέντρου. 

 
            ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                 ΑΡ.ΑΠΟΦ.51 
 
 
 
 
 
                                              Ο     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

& ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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