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      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  13η 
 

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 2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., για 
τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Α ΄ Τριµήνου 
2017 ∆ήµου Καισαριανής. 
2. Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού  Α ΄ τριµήνου 
2017 του  ΝΠ∆∆ <<ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ>>. 
3.Αποδοχή της υποβολής αιτήµατος  έγκρισης ∆ανειακής Σύµβασης προς 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 7 ΕΤΕΠ από τον ∆ήµο Καισαριανής , για την 
«Βελτίωση ενεργητικής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισµού του 
∆ήµου Καισαριανής» µε προϋπολογιστική δαπάνη 1.984.000€ ( µε Φ.Π.Α. 
24%). 
4.Έγκρση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου : 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» συµβατικής αξίας εργασιών 1.181.412,65€ 
χωρίς Φ.Π.Α. , η οποία έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3669/2008. 
5.Έγκριση  2ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
(Μ16)». 
6.Έγκριση παράτασης του έργου : «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων(Μ16) έως 
16/6/2017. 



7.Συζήτηση – λήψη απόφασης της αριθ. 3837/29-03-2017 του  κ. Βεζυρίδη 
Παναγιώτη που αφορά την χορήγηση Υψοµέτρου από την Τεχνική Υπηρεσία.  
8.Έγκριση κατανοµής ποσού 49.166,14€(49.240,00-κρατήσεις 73,86) της 2ης 
δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 , για την κάλυψη 
δαπανών των σχολείων , στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου µας και την 
αµοιβή των σχολικών τροχονόµων. 
9.Λήψη απόφασης της  ∆ηµοτικής Επιτροπής   Παιδείας   ∆ήµου Καισαριανής   
για την αλλαγή των Μελλών της Ένωσης  Συλλόγων γονέων στις Σχολικές 
Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
10.Λήψη απόφασης της  ∆ηµοτικής Επιτροπής   Παιδείας   ∆ήµου 
Καισαριανής   για την ∆ηµιουργία τµηµάτων  Ένταξης στο 6ο  και 7ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Καισαριανής. 
11.Έγκριση απόφασης για την διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης «2η ΓΙΟΡΤΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. 
12.Έγκριση τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης σύµφωνα µε την 156/28-
07-2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
13.Έγκριση της αριθµ, Πρωτ. 5689/15-05-2012 αιτήσεως της εταιρείας 
Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
για υπόγεια εγκατάσταση οπτικών ινών. 
14.Έγκριση επιστροφής ποσού λόγω εκ παραδροµής τέλος χρήσης 
δικαιώµατος διέλευσης της εταιρείας WIND A.E. 
15.Έγκριση τελών χρήσης δικαιώµατος διέλευσης στον ΟΤΕ Α.Ε. σύµφωνα 
µε τις αναπροσαρµοσµένες τιµές αντικειµενικών αξιών ακινήτων στην 
Καισαριανή. 
16.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. Μεταλίδου Αλεξάνδρας στη µνήµη των 
γονέων της προς το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
17.Έγκριση δωρεάς βρύσης του κ. Ευσταθιάδη Παναγιώτη στη µνήµη των 
γονέων του προς το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
18.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανόντα Φιλίππου Ηλία για το 
χρονικό διάστηµα από 13/04/2017 έως 12/04/2018 . 
19.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας Ευσταθιάδη Ελισάβετ για 
το χρονικό διάστηµα από 01/05/2017 έως 30/10/2017. 
20.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας Βεινόγλου Κωνσταντίνας 

για το χρονικό διάστηµα από 17/05/2017 έως 16/11/2017.  
21.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας Κοσσυβάκη Μαρίας για το 
χρονικό διάστηµα από 08/05/2017 έως 07/05/2018.  
22.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας Μπασδέκη Αγαθης για το 
χρονικό διάστηµα από 03/05/2017 έως 02/05/2018. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


