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∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
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Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917      
 
                                                                                 
Πίνακας δηµοσίευσης   τακτικής    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  την 
14.12.2015. 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ:  
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του λεβητοστασίου των 
Συνεργείων ( κτηριακές εγκαταστάσεις ∆/νσης Περιβάλλοντος) συνολικού ποσού 
2.893,21 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.163 
2.Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.164 
3.Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού για την εκµίσθωση της αίθουσας µε στ. 
«Κατάστηµα 2» (Μαρµαράδικο) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Καισαριανής. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΡ.ΑΠΟΦ.165 
4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συµπληρωµατική προµήθεια ειδών 
ατοµικής προστασίας για τους εργαζόµενους του ∆ήµου έτους 2015. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.166 
5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προµήθεια µίας (1) 
ηλεκτροσυγκόλλησης σύρµατος µε απόδοση τουλάχιστον >(350 Α) συνολικού ποσού 
1.539,96 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.167 
6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προµήθεια διαφόρων ανταλλακτικών 
και υλικών για την λειτουργία της ηλεκτροσυγκόλλησης συνολικού ποσού 622,32 
ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.168  
7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια πρόσβαση σε υπηρεσίες της 
ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων «∆ήµος Net», συνολικού ποσού 1.353,00 ευρώ.  
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.169 
8. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 9/2015. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.170 
9. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση µερικού αποτελέσµατος ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισµού και απόφαση µερικής επαναδηµοπράτησης για την προµήθεια:  
«Καυσίµων και Λιπαντικών 2016 για τον ∆ήµο Καισαριανής και όλα τα ΝΠ∆∆ & 
ΝΠΙ∆», προϋπολογισµού µελέτης 133.650,50 (χωρίς ΦΠΑ), υπό προµήθεια είδη 
πετρέλαιο κίνησης  CPV 09134100-8/ πετρέλαιο θέρµανσης CPV 09135100-5 
βενζίνη αµόλυβδη CPV 09132100-4  γράσα – λιπαντικά CPV 24951000-5. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.171 



10.Μείωση του χρόνου διεξαγωγής του επαναληπτικού δ/σµού για την προµήθεια 
«ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΟΛΑ ΤΑ ΝΠ∆∆ & ΝΠΙ∆». 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.172 
11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια µίας (1) µοτοσικλέτας 
τύπου «Παπί» για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των κλητήρων του 
∆ήµου Καισαριανής, συνολικού ποσού 1.750,00 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.173 
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες επισκευής – συντήρησης 
φωτοτυπικού µηχανήµατος του ∆ήµου, συνολικού ποσού 700,00 ευρώ.  
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.174 
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
των µονάδων κλιµατισµού και του συστήµατος θέρµανσης µε το φυσικό αέριο σε 
κτίρια του ∆ήµου, συνολικού ποσού 500,00 ευρώ.  
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.175 
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες αποµαγνητοφώνησης και 
εκτύπωσης των πρακτικών  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνολικού ποσού 5.000,00 
ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.176 
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προµήθεια µαρµάρινων θυρίδων 
(οστεοθηκών) για την φύλαξη οστών στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο, συνολικού ποσού 
2.952,00 ευρώ. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.177 
16.Απόδοση πάγιας προκαταβολής. 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                     ΑΡ.ΑΠΟΦ.178 
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