
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ            13/07/2018 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.                  7291 
∆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  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 19η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2018,ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ.µ., για τη 
συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση απολογισµού 2018 Α ΄ Τριµήνου του Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)». 
2.Έγκριση απολογισµού 2017 του Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)». 
3.Έγκριση επιχορήγησης ποσού 300.000,00 ευρώ προς το ΝΠ∆∆ 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για κάλυψη µισθοδοσίας των µονίµων , αορίστου 
χρόνου και ΣΟΧ µηνών  ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018. 
4.Τροποποίηση της αριθµ. 89/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως 
προς τον ορισµό µελών Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής 
του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ». 
5.Έγκριση σύναψης και όρων Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδότηση 
από το ∆Σ για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης από τον 



∆ήµαρχο για το έργο «Επεµβάσεις προς αποκατάσταση ασφαλείας 
αγωνιστικού χώρου Μιχάλης Κρητικόπουλος» 
6.Έγκριση της αριθµ. απόφασης 127/2018 της Οικονοµικής Επιτροπής για 
την επιλογή χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και έγκριση των όρων 
συνοµολόγησης επενδυτικού δανείου µε σκοπό την «Ενεργειακή Αναβάθµιση 
του Οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής».  
7.Έγκριση µελέτης για την «Ενεργειακή Αναβάθµιση του ∆ηµοτικού 
Οδοφωτισµού» του ∆ήµου Καισαριανής. 
8.Λήψη απόφασης ορισµού υπαλλήλων σχετικά µε την χορήγηση κωδικού 
πρόσβασης από την Τράπεζα EUROBANK µόνο για ενηµέρωση 
λογαριασµών χωρίς δυνατότητα πληρωµών. 
9.Έγκριση διοργάνωσης µουσικοχορευτικής εκδήλωσης µε έθιµα, χορούς και 
τραγούδια της Ελληνικής Παράδοσης και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
10.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανόντα ΛΙΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για χρονικό διάστηµα από 10/08/2018 έως 09/08/2019.  
11.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. Αφεντουλίδου Αλεξάνδρας προς το 
∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
12.Επιστροφή Οστεοθήκης µε στοιχεία  045-008 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του 
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ. 
13.Έγκριση δωρεάν ταφής σε τάφο 3ετούς ταφής της άπορης δηµότισσας µας 
κας Αλχανάς Αθανασίας. 
14.Έγκριση δωρεάν ταφής του δηµότη µας Κοσµά Μαυραγάνη του 
Εµµανουήλ. 
15.Έγκριση δωρεάν ταφής της δηµότισσας µας Αικατερίνης Παπαιώαννου του 
Γεωργίου.  
16.Έγκριση δωρεάν ταφής του δηµότη µας Χαράλαµπου Μαχµουρίδη του 
Αθανάσιου..  
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


