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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  11η 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 24η  του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 21:00 µ. µ., 
για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
 
1.Έγκριση 2ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Καισαριανής 
οικονοµικού έτους 2017. 
2.Έγκριση εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά τον εορτασµό του 
3ηµέρου της Πρωτοµαγιάς και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
3.∆ιάθεση πλαισίων σε στέγαστρα στάσεων αναµονής επιβατών για την 
προβολή υπαίθριας διαφήµισης στο ∆ήµο Καισαριανής , σύµφωνα µε το 
Άρθρο 5 του Ν.2946/2001. 
4.Έγκριση τοποθέτησης µέχρι δύο ειδικά διασκευασµένων τραπεζιών για 
διενέργεια ψυχαγωγικών –τεχνικών παιγνίων σε κατάστηµα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. 
5.Ενηµέρωση – απόφαση για ύπαρξη θέσεων περιπτέρων προς διάθεση στο 
∆ήµο Καισαριανής. 
6.Έγκριση δωρεάς βρύσης του κ. ΜΙΛΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΗ προς το ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο Καισαριανής. 



7.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017 και ένταξη µελέτης «Βελτίωση 
ενεργητικής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισµού του ∆ήµου 
Καισαριανής» , προϋπολογισµού µελέτης 18.600,00 €( µε Φ.Π.Α. 24%). 
8.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017 και αλλαγή τίτλου της µελέτης 
από «Μελέτες αποκατάστασης-συντήρησης κτιρίων µνήµης Σκοπευτηρίου 
(Χάραµα και πρώην γραφεία Σκοπευτικής)» , προϋπολογισµού 25.000,00€ , 
σε «Μελέτες ανάδειξης και αξιοποίησης ιστορικού χώρου του πάρκου 
Σκοπευτηρίου στο ∆ήµο Καισαριανής» , προϋπολογισµού 190.000,00€. 
9.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2017 και αύξηση του 
προϋπολογισµού του έργου «Συντήρηση περίφραξης ανοιχτών αθλητικών 
χώρων» από 5.000,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%) σε 9.000,00€ (µε Φ.Π.Α. 24%) .  
10.∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών από µισθώµατα γηπέδου 5Χ5 του 
∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής λόγω λάθους χρέωσης και επαναβεβαίωση 
του νέου οφειλόµενου ποσού. 
   
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


