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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  10η 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 20η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 µ .µ., 
για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 

1. Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ» , η οποία έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 75. 
Ν3669/2008. 

2. Ορισµός µελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ15)» προϋπολογισµού 
µελέτης 12.163,65€ ( µε Φ.Π.Α)  

3. Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και 
εξουσιοδότηση από το ∆.Σ για την υπογραφή της Π.Σ από τον 
∆ήµαρχο για το έργο : «Βελτίωση και αναβάθµιση της διαµόρφωσης 
δύο παιδοτόπων στο ∆ήµο Καισαριανής» συνολικού προϋπολογισµού 
189.545,69€  ( µε Φ.Π.Α. 23%) µε πηγή χρηµατοδότησης από την 
περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9779.01.172). 

4. Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και 
εξουσιοδότηση από το ∆.Σ για την υπογραφή της Π.Σ από τον 
∆ήµαρχο για το έργο «Επισκευή 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καισαριανής» 
συνολικού προϋπολογισµού 127.188,00€( µε Φ.Π.Α. 23%) µε πηγή 
χρηµατοδότησης από την περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9722.01.007). 



5. Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και 
εξουσιοδότηση από το ∆.Σ για την υπογραφή της Π.Σ από τον 
∆ήµαρχο για το έργο : «Ολοκλήρωση οριστικού δικτύου αποχέτευσης 
Ακαθάρτων ∆ήµου Καισαριανής» συνολικού προϋπολογισµού 
3.250.000,00€( µε Φ.Π.Α. 23%) µε πηγή χρηµατοδότησης από την 
περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9775.01.052) και αποδοχή της εν λόγω 
χρηµατοδότησης. 

6. Έγκριση µελέτης και αποδοχή χρηµατοδότησης για τις : «Εργασίες 
συντήρησης και επιδιόρθωσης χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Σταδίου  
προϋπολογισµού µελέτης 24.600€ ( µε Φ.Π.Α 23 %) µε πηγή 
χρηµατοδότησης από την περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9777.01.109) 

7. Έγκριση της απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Καισαριανής 2.3 της 22-3-2016 .  

8. Έγκριση εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά τον εορτασµό 
του 3ηµέρου της Πρωτοµαγιάς και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 

9. Έγκριση δαπάνης που αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Πνευµατικού Κέντρου για τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2015-2016 και 
έγκριση της σχετικής πίστωσης. 

10. Έγκριση διενέργειας εικαστικής λαϊκής εκδήλωσης –έκθεση 
ζωγραφικής ,καθώς και έγκριση της σχετικής πίστωσης . 

11. Έγκριση διενέργειας πολιτιστικής εκδήλωσης  µε τίτλο : « Παραµύθι 
ξεκινώ και τα πόδια µου χτυπώ» καθώς και έγκριση της σχετικής 
πίστωσης . 

12. Έγκριση διενέργειας χορευτικής εκδήλωσης-παράστασης της Σοφίας 
Ζαρµπαλιά , καθώς και έγκριση της σχετικής πίστωσης . 

13. Έγκριση απόφασης για προµήθεια ή ενοικίασης λεωφορείου για την 
∆ηµοτική Συγκοινωνία. 

14. Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για τον κ. ∆.Α. 

15. Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για τον κ. Π.Α. 

16. Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για τον κ. Α.Μ. 

17. Έγκριση παράτασης ηµεροµηνίας εκταφής του θανόντα  ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ για  χρονικό διάστηµα από 23/3/2016 έως 29/09/2016. 

18. Έγκριση παράτασης ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας 
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ για χρονικό διάστηµα από 
08/04/2016 έως 07/10/2016. 

19. Έγκριση επιστροφής οστεοθήκης µε στοιχεία 089-004 της κ. 
Ταξιαρχοπούλου Κωνσταντίνας- Ελένης στην δικαιοδοσία του ∆ήµου 
Καισαριανής. 

20. Έγκριση απόφασης διακανονισµού οφειλής οικογενειακού τάφου 
(κατηγορία Α , τετράγωνο 24 , αριθµός 165) της κ. Κρητικοπούλου 
Άννας . 

21. Αποδοχή εσόδων ∆ήµου ποσού 3.840,00€ από δωρεές για χρήση του 
κλειστού γηπέδου «ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ» από 12/2/2016 έως 13/4/2016. 

22. Έγκριση απόφασης χορήγησης άδειας εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων 
στο όνοµα του ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΠΑΝΤΑΖΗ. 

23. Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω προφανούς λανθασµένης εγγραφής 
της φορολογητέας ύλης σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους και 



επαναβεβαίωση ποσών σύµφωνα µε φορολογικά στοιχεία που µας 
κατατέθηκαν. 

24. Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 77 
στο όνοµα του Κλαδά Ευάγγελου. 

25. Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου 23 
στο όνοµα του Σκαφίδα Αντώνιου. 

26. Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ναυπακτίας 2/4 στο όνοµα 
της Γιαννακοπούλου- Μπούτρου Βασιλικής. 

27. Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Θεαγένους 34 στο όνοµα 
του Εργαζάκη Γεώργιου. 

28. Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 4 στο 
όνοµα του Καραπαναγιώτη Σπυρίδωνα. 

29. Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Φορµίωνος 85 στο 
όνοµα του Λιακόπουλου Γεώργιου. 

30. Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Καζαντζάκη 40 στο όνοµα 
του Ιωάννου Λεωνίδα. 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


