
 
 

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 4 
η του  µηνός ΜΑΪΟΥ   

έτους 2018, ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  11.00 π. 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 όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη ∆ηµόσιας 

Σύµβασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων(Μ18) 

προϋπολογισµού 49.186,18€(πλέον Φ.Π.Α 24%) ή 60.990,86€ συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α 24%. 

2.Συγκρότηση Ετήσιας  τριµελούς επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισµών 

(έτους 2018) προϋπολογισµού έως 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%) 

3. Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την διέλευση οχηµάτων του 

∆ήµου από την Αττική Οδό ,για το έτος 2018. 

4. Λήψη απόφασης : 1) Για την έγκριση ή µη ,δήλωσης παράστασης πολιτικής 

αγωγής 44,00 € , µε επιφύλαξη , του ∆ήµου Καισαριανής κατά την εκδίκαση ενώπιον 

του Α΄ Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών , κατά την δικάσιµο της 9.5.2018 και σε κάθε 

αναβολή ή διακοπή της δίκης ,της υπόθεσης των εταιρειών ENERGA – ΚΕΝΤΩΡ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. και HELLAS POWER A.E. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                           

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                              

Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Τηλ: 213 2010739 

Fax: 2107295917 

 

 

Καισαριανή:   30/04/2018 

Αρ. Πρωτ:       4569 

 

 

 

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)Προϊστάµενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
5)Προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος 
6)κ.κ. Αντιδηµάρχους 
 



µε κατηγορούµενους τους Αριστείδη Φλώρο , Βασίλειο Μηλιώνη κ.λ.π  για 

αδικήµατα , µεταξύ άλλων ,της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης και   
2) ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για να καταθέσει δήλωση παράστασης 

Πολιτικής Αγωγής και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καισαριανής στην παραπάνω δίκη.                     

5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση των ψυκτικών 

θαλάµων του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου. 

6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του πλαστικού τάπητα 

του βοηθητικού γηπέδου «Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» . 

7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του container στο 

βοηθητικό γήπεδο «Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» . 
8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια λιπασµάτων , 

εντοµοκτόνων και µυκητοκτόνων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου στον ∆ήµο 

µας.                
9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια φυτών & χωµάτων για 

τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου στο ∆ήµο µας.  

10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συµµετοχή εργαζοµένου στο 

σεµινάριο µε τίτλο «φορολογικά θέµατα που αφορούν τους ΟΤΑ και τα νοµικά τους 

πρόσωπα» . 

11.Έγκριση µελέτης , τρόπου εκτέλεσης και των όρων της σύµβασης για την 

προµήθεια συντήρησης περίφραξης ανοιχτών αθλητικών χώρων. 

12.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια συντήρησης 

περίφραξης ανοιχτών αθλητικών χώρων. 

13.Έγκριση µελέτης , τρόπου εκτέλεσης και των όρων της σύµβασης για την 

προµήθεια ενός απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 

κυβικά µέτρα  ενός καινούριου(1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα  -φορτωτή και ενός (1) 

κλαδοφάγου θρυµατιστή. 

14.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ενός 

απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κυβικά µέτρα  ενός 

καινούριου(1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα  -φορτωτή και ενός (1) κλαδοφάγου 

θρυµατιστή . 

 

 

 

 

 

 

                             Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
                                        

 

 

                                      ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 
 


