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                               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  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 19η του µηνός  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018,ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., για τη 
συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και απόφαση για την «Κατάρτιση 
µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2019-2021» 
από τον ∆ήµο Καισαριανής 
2.Συζήτηση για την κλιµάκωση των πλειστηριασµών και λήψη απόφασης για 
διαγραφή και ρύθµιση φοροοφειλετών στο ∆ήµο Καισαριανής. 
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) φορτηγού 
ανατρεπόµενου ωφέλιµου φορτίου περίπου 3 τόνων και ενός (1) 
αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του ∆ήµου. 
4.Ψήφιση του Κανονισµού Λειτουργίας  του Τοµέα Προσχολικής Αγωγής, 
∆ηµοτικών  Παιδικών και Βρεφικών Σταθµών  ∆ήµου Καισαριανής, του  
Ν.Π.∆.∆.  «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας  ∆ήµου 
Καισαριανής ¨Λεωνίδας  Μανωλίδης¨» 
5.Λήψη απόφασης για διατήρηση του ειδικού Τραπεζικού λογαριασµού 
«ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ Ε. ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ» και ορισµός χρήστη αυτού. 



6.Απόφαση για απευθείας µίσθωση του ακινήτου επί της οδού Ηρώων 
Σκοπευτηρίου 1-3,για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου 
Καισαριανής. 
7.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Α’ Τριµήνου 2018 
∆ήµου Καισαριανής. 
8. Έγκριση Α ΄ Αναµόρφωσης της ΚΕ∆ΗΚ  οικονοµικού έτους 2018. 
9.Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Α ΄ Τριµήνου 2018 
του Ν.Π.∆.∆ του ΚΕΜΙΠΟ.  
10.Επικαιροποίηση εγκεκριµένης µελέτης έργου: «Απαιτούµενες 
Παρεµβάσεις στους αύλειους και άλλους χώρους των σχολείων». 
11.Έγκριση παράτασης της προθεσµίας υποβολής της µελέτης 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» κατά 45 µέρες , δηλαδή µέχρι την 14/07/2018. 
12.Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαδικασιών για την εξεύρεση αναδόχου 
αποµάκρυνσης-φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων/µηχανηµάτων ή 
τµηµάτων αυτών και περαιτέρω επεξεργασίας, αξιοποίησης, τεµαχισµού και 
διάθεσης, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ ( Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής). 
13.Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.∆.∆ Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού 
(ΚΕΜΙΠΟ) ∆ήµου Καισαριανής «Μικρά Ασία» ύψους 3.100,00€ από το ∆ήµο 
Καισαριανής(ΚΛΗ∆ΟΝΑΣ 2018). 
14.Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια τροφίµων, καφέ , αφεψηµάτων, εµφιαλωµένου νερού , 
αναψυκτικών και ποτών , διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της 
σύµβασης, για τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» , της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.∆.Η.Κ) και των ∆οµών Παροχής Βασικών 
Αγαθών του ∆ήµου Καισαριανής. 
13.Έγκριση πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια αναλώσιµων ειδών 
παντοπωλείου , διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης για 
τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής, των Σχολικών του Επιτροπών, του 
Ν.Π.∆.∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», του ΝΠΙ∆ Κ.Ε.∆Η.Κ. και των ∆οµών 
Παροχής Βασικών Αγαθών του ∆ήµου Καισαριανής. 
14Λήψη απόφασης για ρίψη στο χωνευτήρι κιβωτίων από χρεώσεις 
πενταετίας και άνω και διακοπή χρεώσεων από ετών σε βεβαιωτικούς 
καταλόγους για τη χρήση οστεοφυλακίων. 
15Υποβολή αιτήµατος για διάθεση προϊόντων ξύλου από την κρατική 
βιοµηχανία ξύλου Καλαµπάκας».  
16.Έγκριση εξόδων για την εκδήλωση έναρξης του κέντρου περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης στον ∆ήµο Καισαριανής.  
17. Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Μεσολογγίου 21 στο όνοµα 
του Καραγεωργίου  Νικόλαου.  
18.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώων Σκοπευτηρίου 17/19 
στο όνοµα του Τσιλτικλή ∆ηµήτριου.  
19.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ναυπακτίας 2/4  στο όνοµα της 
Γιαννακοπύλου- Μπούτρου Βασιλικής.  
20.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 36  
στο όνοµα της Μοίρα Ελένης.  
21.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Μιχαήλ Σεΐζάνη 1   στο όνοµα 
του Φωτίου Κωνσταντίνου.  
22.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Σταµατιάδου 54 στο όνοµα 
της Τσιάµπαλη Γεωργίας.  



23.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Θεαγένους 34  στο όνοµα του 
Εργαζάκη Γεώργιου.  
24.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Νικολάου Καζανζάκη 40   στο 
όνοµα του Ιωάννου Λεωνίδα.  
25Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Συβρισαρίου 82/84  στο όνοµα 
της Ανδρεαδέλη Στέλλας.  
26.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Κοιµήσεως Θεοτόκου 21/23   
στο όνοµα του Χριστοδούλου Γεώργιου.  
27.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώων Σκοπευτηρίου 38  
στο όνοµα της Σολδάτου Αγγελικής.  
28.Ανανέωση  θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 89  στο 
όνοµα του Λελούδα Χαράλαµπου. 
29.Ανανέωση  θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 4/6  στο 
όνοµα του Καραπαναγιώτη Σπύρου. 
30.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού ∆αµάρεως 1  στο όνοµα του 
Νταράνια Εµµανουήλ.  
31.Ανανέωση  θέσης στάθµευσης επί της οδού Χρυσοστόµου Σµύρνης 22  
στο όνοµα του Μπακιρτζή Μιχαήλ. 
32.Ανανέωση  θέσης στάθµευσης επί της οδού Τριών Ιεραρχών 21   στο 
όνοµα της Φαγκρά Ιωάννας. 
33.Ανανέωση  θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 10/12  
στο όνοµα της Αθανασοπούλου Ελένης. 
34.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ του  ΚΩΝ/ΝΟΥ  για το χρονικό διάστηµα από 04/09/2018 έως 
03/09/2019.  
35.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΤΡΥΠΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ για χρονικό διάστηµα από 30/05/2018 έως 29/11/2019.  
36.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το χρονικό διάστηµα από 03/07/2018 έως 02/07/2019. 
37.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
του  ΤΡΥΦΩΝΑ  για το χρονικό διάστηµα από 09/07/2018 έως 08/07/2019.  
38.Επιστροφή  Οστεοθήκης  µε  στοιχεία  ……022-003……ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ και της ΑΣΠΑΣΙΑΣ. 
39.Επαναφορά δικαιώµατος  χρήσης  Οικογενειακού  µνήµατος µε  στοιχεία  
Α-23-152 στον κ. Κολιδάκη Σέργιο . 
40.Επιστροφή οικογενειακού τάφου και εκταφή. 
41.Έγκριση διενέργειας εικαστικής εκδήλωσης µε τίτλο «Με τα µάτια των 
ζωγράφων Καισαριανή: Πολιτισµός Προορισµός για όλους» και  έγκριση της 
σχετικής πίστωσης. 
42.Έγκριση διενέργειας εικαστικής εκδήλωσης µε τίτλο «Πρόταση 
καλλιτεχνικής συνεργασίας Ιστορώντας το Θείο» και  έγκριση της σχετικής 
πίστωσης. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


