
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονοµικής Επιτροπής  »       

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
 

Καλείστε να προσέλθετε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 19 η του  µηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2016, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  14.00 µ.µ. για τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :   
 
1.Έγκριση του πρακτικού διενέργειας κλήρωσης  αριθµός 2 για την συγκρότηση 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης αποτελέσµατος   (ΚΑΥΣΙΜΩΝ -  
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ) για το έτος 2017. 
 
2.Έγκριση του πρακτικού διενέργειας κλήρωσης αριθµός 2 για την συγκρότηση 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης αποτελέσµατος (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ) για το έτος 2016. 
 
 3.Έγκριση του πρακτικού διενέργειας κλήρωσης αριθµός 2 για την συγκρότηση 
Επιτροπής πρόχειρου ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης αποτελέσµατος  
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) για το έτος 2016. 
                                     
4.Έγκριση του πρακτικού διενέργειας κλήρωσης αριθµός 2 για την συγκρότηση 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης αποτελέσµατος  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (∆ΗΜΟΥ, Ν.Π.∆.∆ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.∆) για το έτος 2016. 
 
5.Έγκριση του πρακτικού διενέργειας κλήρωσης αριθµός 2 για την συγκρότηση 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης αποτελέσµατος  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Αρ. Πρωτ:1680 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Τα µέλη της Οικονοµικής  Επιτροπής   
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
ΕΝΤΑΥΘΑ 

 
   

 
Κοινοποίηση: 
      1)Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

2)Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητ. Υπηρεσιών 
3)Προϊστάµενο ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών 
4)Προιστάµενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
5)Προιστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος 
6)κ.κ. Αντιδηµάρχους 
 



ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (∆ΗΜΟΥ, Ν.Π.∆.∆ ΚΑΙ 
Ν.Π.Ι.∆) για το έτος 2016. 
 
6.Έγκριση  πρακτικού και κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισµού που αφορά το έργο 
‘‘ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισµού µελέτης 38.890,00 ΕΥΡΩ, βαραίνει δε τον ΚΑ 
15.7331.0014  του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καισαριανής οικονοµικού έτους 2015 
και παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
7.Έγκριση ανακλητικής απόφασης για διαγραφή ποσών που δεσµεύτηκαν σε 
διάφορους ΚΑ του προϋπολογισµού οικον. Έτους 2015.  
 
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια γραφικής ύλης για το 
έτος 2016 συνολικού ποσού 4.388,34 ευρώ. 
 
9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 
Α4 & Α3 για την λειτουργία όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2016 
συνολικού ποσού 3.487,66 ευρώ. 
 
10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια µελανοταινιών για 
όλους τους εκτυπωτές του ∆ήµου µας για το έτος 2016 συνολικού ποσού 9.860,30 
ευρώ. 
 
11.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες µετάπτωσης, 
παραµετροποίησης και εκπαίδευσης χρηστών του πληροφοριακού συστήµατος 
προνοµιακών επιδοµάτων (ΟΠΣΝΑ) ποσού 4.920 ευρώ για την λειτουργία των 
υπηρεσιών του ∆ήµου µας. 
 
12.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια θυρίδων 
οστεοφυλακίου (οστεοθηκών) για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου 
συνολικού ποσού 4.920 ευρώ. 
 
13.Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού δ΄τριµήνου 2015. 
 
14.Κατάρτηση όρων για τη µίσθωση νέου χώρου στέγασης δοµών και υπηρεσιών του 
∆ήµου Καισαριανής, µετά την απόφαση 278/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
15.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  προµήθεια αντιµικροβιακού 
προγράµµατος ποσού 701,10 ευρώ. 
  
 
                                 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 
 
 
                                           ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ                                          


