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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  12η 
 
 
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 ΜΑΙΟΥ 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ .µ., για τη 
συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
Ενηµέρωση : Εγκαίνια και πρώτη περίοδος λειτουργίας του Μουσείου 
Εαµικής Εθνικής Αντίστασης.  
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 

1. Έγκριση ενεργοποίησης του «Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασµού 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

2. Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού  έτους 2016 
∆ήµου Καισαριανής. 

3. Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό λογαριασµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την οικογένεια της Κ.Α. 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της γνωµοδότησης της 
επιτροπής αξιολόγησης για την προµήθεια ειδών παντοπωλείου και 
την απευθείας ανάθεση για την προµήθεια ειδών παντοπωλείου. 

5. Συγκρότηση οµάδας µελέτης-επίβλεψης για την σύνταξη αναθεώρησης 
γενικού πολεοδοµικού σχεδίου. 



6. Έγκριση  Α΄ Αναµόρφωσης του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισµού 
(ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) ∆ήµου Καισαριανής «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ»  ΠΕ οικονοµικού έτους 
2016 . 

7. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 100.000,00€ προς το Ν.Π.∆.∆ 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για κάλυψη µισθοδοσίας εργαζοµένων , 
Μονίµων , Αορίστου Χρόνου και ΣΟΧ µηνός Μαΐου 2016.  

8. Αίτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηµα (αρ. πρτ. : 4680/25-4-16) 
του κ. Θωµά Πολίτη. 

9. Έγκριση για την κατανοµή ποσού 49.166,14 € ευρώ (49.240,00 – 
κρατήσεις  73,86) σαν 2η  δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2016 , για την κάλυψη δαπανών των σχολείων, στις 
Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου µας  και την αµοιβή του των Σχολικών 
Τροχονόµων. 

10. Έγκριση της παράτασης χρόνου υλοποίησης της ενταγµένης σε 
χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο , εργασίας συντήρησης : 
«Ανάπλαση πάρκων και αναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου 
Καισαριανής». 

11. Έγκριση διενέργειας καλοκαιρινών αθλητικών εκδηλώσεων 
12. Έγκριση επιστροφής οστεοθήκης µε στοιχεία 105-004 του κ. Φλωράκη 

Γεώργιου στην δικαιοδοσία του ∆ήµου Καισαριανής. 
13. Έγκριση επιστροφής οστεοθήκης µε στοιχεία 032-015 της κ. Φωτακάκη 

Ελένης  στην δικαιοδοσία του ∆ήµου Καισαριανής. 
14. Έγκριση επιστροφής οστεοθήκης µε στοιχεία 106-006 του κ. Στεφάνη 

Σαράντη του Παναγιώτη  στην δικαιοδοσία του ∆ήµου Καισαριανής. 
15. Εξέταση αιτήµατος οφειλής του κ. Θεοδωρακόπουλου Αθανάσιου – 

Παύλου. 
16. Εξέταση αιτήµατος οφειλής της κ. Χατζηδάκη Αγγελικής. 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


