
 
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 29
 
του  µηνός ΜΑΙΟΥ 

έτους 2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 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 3
ης

 αναµόρφωσης  προϋπολογισµό ∆ήµου Καισαριανής  οικονοµικού 

έτους 2017. 

2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία αποµαγνητοφώνησης, 

εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας των πρακτικών του ∆ηµοτικού συµβουλίου. 

3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια διαγραµµάτων 

αναλογικών ταχογράφων και θερµικά ρολά ψηφιακών ταχογράφων για την 

λειτουργία των οχηµάτων του ∆ήµου µας. 

4.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για την προµήθεια 

"ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΎ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" προϋπολογισµού 39.855,00 προ ΦΠΑ 24% 

(ή 49.420,20 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   

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:      25-05-2017 

Αρ. Πρωτ:         6049 

 

 

 

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.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια φανερού προφορικού διαγωνισµού 

για την εκµίσθωση πλαισίων διαφήµισης σε στέγαστρα στάσεων αναµονής επιβατών 

για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης στο ∆ήµο Καισαριανής. 

6.Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 

αποτελέσµατος αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την 

προµήθεια «Τροφίµων, καφέ, αφεψηµάτων , εµφιαλωµένου νερού, αναψυκτικών και 

ποτών, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης για τις ανάγκες του 

Ν.Π.∆.∆ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» , της κοινωφελούς επιχείρησης (Κ.Ε.∆Η.Κ.) 

και των δοµών παροχής βασικών αγαθών του ∆ήµου Καισαριανής». 

7.Έγκριση της παραστάσεως και αµοιβής της δικηγόρου Αθηνών Μαρίνας Παπουτσή 

του ∆ηµητρίου µε Α.Μ.  ∆.Σ.Α. 27346, κατοίκου Αθηνών, οδός Ζαΐµη αρ.31-33 , 

ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών), 

κατά τη δικάσιµο της 26.05.2017 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

8.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα 

∆ηµοπούλου του Γρηγορίου µε Α.Μ.  ∆.Σ.Α. 31496, κατοίκου Αθηνών , οδός 

Ιπποκράτους αρ.44, να  εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών , 

κατά τη δικάσιµο της  31.05.2017 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 

 

  
 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 


