
 
 

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 14 
η του  µηνός ΜΑΪΟΥ   

έτους 2018, ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ  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.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Παπουτσή 

Μαρίνα του ∆ηµητρίου όπως εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καισαριανής ενώπιον του 

Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών ( τµήµα 4
ο
 ) κατά τη δικάσιµο της 15.05.2018 ή σε 

κάθε µετ ΄ αναβολή δικάσιµο.  

2.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού για την 

προµήθεια του µηχανολογικού εξοπλισµού ήτοι : ενός (1) απορριµµατοφόρου 

οχήµατος, ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα –φορτωτή και ενός (1) κλαδοφάγου 

θρυµατιστή. 

3.Ορισµός επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και 

αξιολόγηση αποτελέσµατος για συντήρηση οχηµάτων και ανταλλακτικών έτους 

2018. 

4.Έγκριση µελέτης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προµήθεια 

ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος, ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα –φορτωτή 

και ενός (1) κλαδοφάγου θρυµατιστή, βάσει του Ν.4412/2016 καθώς και έγκριση 

διάθεσης της σχετικής πίστωσης. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   

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:   10/05/2018 

Αρ. Πρωτ:       4917 

 

 

 

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 διενέργειας διαγωνισµού εκπόνησης µελέτης, έγκριση όρων ∆ιακήρυξης 

ανοικτής διαδικασίας µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου και την  σύναψη ∆ηµόσιας 

Σύµβασης εκπόνησης µελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Εκτιµώµενης αξίας  153.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

6.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού A΄ τριµήνου 2018. 

7.Συµµετοχή (1) ενός υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Καισαριανής σε Σεµινάριο της εταιρείας Κέντρο Εκπαίδευσης στις 22-5-2018 και 

έγκριση της σχετικής πίστωσης. 

8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια και τοποθέτηση νέων 

ταµπλό  µπάσκετ για την επισκευή δύο (2) ανοιχτών γηπέδων του ∆ήµου µας. 

9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία ασφάλειας (συναγερµός) 

του ακινήτου που στεγάζει το Κέντρο Υγείας Παιδιού του ∆ήµου µας. 

10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή των 

µηχανηµάτων κήπων για τις υπηρεσίες πρασίνου του ∆ήµου µας. 

11.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή του 

κλιµατιστικού µηχανήµατος στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
                                        

 

 

                                      ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 
 

 


