
 
 

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

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση  της Οικονοµικής 
Επιτροπής  που θα διεξαχθεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεφώνου 
(καθώς και η ψηφοφορία αυτής)  την 30η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2020, ηµέρα  
Πέµπτη και ώρα έναρξης  11:30 π. µ. και ώρα λήξης 12:30 µ.µ για τη συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87),  µε το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Πράξη 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εµφάνισης του κορωναϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισµού 
της διάδοσής του», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των δήµων». 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :   
 
1.Περί εγκρίσεως διοργάνωσης τελετής για τη κατάθεση στεφάνων προς τιµήν των 
200 εκτελεσµένων πατριωτών την πρωτοµαγιά του 1944. 
2. Πρόσληψη ενός (1) ατόµου µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας 
τεσσάρων (4) µηνών για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας 
καθαριότητας του ∆ήµου Καισαριανής ενόψει της πανδηµίας του κορονοϊού(1 
οδηγός ∆Ε µε δίπλωµα κατηγορίας Γ- ∆ κατηγορίας) 
3.Συγκρότηση διµελούς επιτροπής για την διεξαγωγή κλήρωσης µελών επιτροπών 
διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών 
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Κοινοποίηση: 
1)Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2)Γενική Γραµµατέα ∆ήµου 
3)Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητ. Υπηρεσιών 
4)Προϊστάµενο ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών 
5)Προϊστάµενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
6)Προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος 
7)κ.κ. Αντιδηµάρχους 

 



και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του 
Μη.ΜΕ.∆.,για το έτος 2020. 
4.Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας Συνοπτικών ∆ιαγωνισµών ετήσιας 
βάσης (2020) του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 σύµφωνα την Εγκύκλιο 6/∆11/οικ. 
82/28-03-20189 Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών (Α∆Α: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) για 
συγκρότηση επιτροπών εκτός Μη.Μ.Ε.∆., 
5. Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση συµβάσεων 
έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών (ποσού έως 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ) του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
έτους 2020 . 
6.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού (µε 
α/α Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 86188) για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης 
του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  Προϋπολογισµού: 1.629.193,92 €, (πλέον ΦΠΑ 24%)  
(Φάση: Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση) 
7.Έγκριση 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού καθώς και των σχετικών πιστώσεων 
οικονοµικού έτους 2020 ∆ήµου Καισαριανής. 
8.Έγκριση δαπάνης του υπολόγου της παγίας προκαταβολής µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2020. 
 
 
 
 
 
 

                            Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


