
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ            07/09/2018 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                             ΑΡ.ΠΡΩΤ.                  8657 
∆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  14
η 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την   12

η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018,ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 

µ.µ., για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 

 

 

1.Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταµείο 
Παρ/κων και ∆ανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & ∆ανείων»µε σκοπό την ενεργειακή 
αναβάθµιση του Οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής.. 
2.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Β ΄ Τριµήνου 
2018 ∆ήµου Καισαριανής. 
3.Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Β ΄ Τριµήνου 2018 του 
Ν.Π.∆.∆. του ΚΕΜΙΠΟ.  
4.Έγκριση Β ΄ Αναµόρφωσης Ν.Π.∆.∆ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)». 
5.Έγκριση απολογισµού Β ΄ Τριµήνου του Ν.Π.∆.∆ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)». 



6.Έγκριση απόφασης για τον ορισµό των τεχνικών υπαλλήλων του ∆ήµου 
Καισαριανής για το έργο : «Επεµβάσεις προς αποκατάσταση ασφαλείας 
αγωνιστικού χώρου Μιχάλης Κρητικόπουλος». 
7.Οριστική παραλαβή µελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
8.Έγκριση 1ου ΑΠΕ µελέτης «Ενεργειακή αναβάθµιση οδοφωτισµού του 
∆ήµου Καισαριανής» (προϋπολογισµός σύµβασης : σε 8.850€ πλέον ΦΠΑ , 
ανάδοχος :Άλκών Μελετητική ΕΠΕ). 
9.Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης χώρου αποκλειστικής λειτουργίας 3ου 
Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Άνω Καισαριανή.  
10.Αποδοχή του όρου της πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου περί 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την κάλυψη του επιπλέον ποσού 
έργου, από ίδιους πόρους. 
11.Έγκριση διαγραφής ποσού λόγω ότι έγινε νωρίτερα η εκταφή από την 
αρχικά βεβαιωµένη παράταση εκταφής , στο όνοµα της κ. Γρηγοριάδου 
Αλεξάνδρας. 
12.Έγκριση διαγραφής οφειλής λόγω προφανούς λανθασµένης εγγραφής της 
φορογητέας ύλης σε οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο στο όνοµα του κ. 
Λεονταρίδη Παναγιώτη. 
13.Έγκριση διαγραφής οφειλής λόγω του ότι απεβίωσε ο οφειλέτης και οι 
κληρονόµοι έχουν κάνει δηλώσεις αποποίησης κληρονοµιάς. 
14.Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.∆.∆ Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού 
(ΚΕ.ΜΙΠΟ) ∆ήµου Καισαριανής «Μικρά Ασία» ποσού 4.997,20€. 
15.Λήψη απόφασης της  ∆ηµοτικής Επιτροπής   Παιδείας   ∆ήµου 
Καισαριανής   για την κατανοµή  της 3ης   δόσης του 2018  ποσού  49.915,01  
€  . 
16.Αποδοχή και έγκριση εφαρµογής Προγραµµάτων Άθλησης για όλους 
(Π.Α.γ.Ο-Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού) περιόδου 2018-2019 στο ∆ήµο 
Καισαριανής. 
17.Έγκριση δωρεάν ταφής του ∆ηµοτικού Συµβούλου Αξιώτη Χρήστου. 
 
 

 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 


