
 
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 στις 11
 του  µηνός ΜΑΙΟΥ 

έτους 2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  13.00 µ. 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 πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής για την εκπόνηση της µελέτης 

«Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και Αντιστήριξης Κτιρίου ΚΗΦΗ» , 

προϋπολογισµού 10.725,81€(χωρίς Φ.Π.Α) εκτιµώµενης αξίας 

13.300,00€(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) . 

2.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 

: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ», 

εκτιµώµενης αξίας 29.594,00€(πλέον Φ.Π.Α) . 

3.Παγία προκαταβολή µηνός Απριλίου 2017. 

4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   

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:      08-05-2017 

Αρ. Πρωτ:         5388 

 

 

 

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 
 



5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια Συστήµατα 

παγκόσµιας πλοήγησης και παγκόσµιου προσδιορισµού θέσης (GPS ή ισοδύναµα).  

6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση της 

υπερκατασκευής του απορριµµατοφόρου τύπου MERCEDES BENZ µε αρ. 

κυκλοφορίας ΚΗΙ 6002 του ∆ήµου µας. 

7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσίας σε ιατρό 

εργασίας βάσει της νοµοθεσίας. 

8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσίας σε τεχνικό 

ασφαλείας βάσει της νοµοθεσίας. 

9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια περσίδων σκίασης για 

το ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα. 

10.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών  Λάµπρο Μίχο, 

µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 8409, να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 20
ο
 ), κατά τη δικάσιµο της 12.05.2017 ή 

σε κάθε µετ ’ αναβολή  δικάσιµο. 

  

 

 

  
 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 


