
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ                16/06/2017 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.                      7335 
∆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  15η 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την  20η  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., για τη 
συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
 
1.Έγκριση 3Ης  αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Καισαριανής 
οικονοµικού έτους 2017. 
2.Έγκριση κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου ∆ήµου 
Καισαριανής. 
3.Έγκριση 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.  
4.Έγκριση µελέτης συντήρησης σχολικών κτιρίων Μ17 προϋπολογισµού 
42.956,97€ (µε Φ.Π.Α. 24%)  
.5.Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και 
εξουσιοδότηση από το ∆Σ για την υπογραφή της ΠΣ από τον ∆ήµαρχο για το 
έργο: «Εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης χλοοτάπητα ∆ηµοτικού 
Σταδίου» προϋπολογισµού 24.600 € (µε Φ.Π.Α. 24%) µε πηγή 
χρηµατοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9777.01.109). 



 
6.Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού 
(ΚΕΜΙΠΟ) ∆ήµου Καισαριανής «Μικρά Ασία» ύψους 3.385,57€ από το ∆ήµο 
Καισαριανής. 
7.Συγκρότηση επιτροπής προς έλεγχο αιτήσεων και δικαιολογητικών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία πρόσληψης δύο(2) ατόµων διάρκειας (1) έτους 
από την υπογραφή της σύµβασης µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 
έως την λήξη του προγράµµατος στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) « ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ –∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ». 
8.Σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισµού Πιστοποίησης 
Εκτέλεσης των Πράξεων «Παροχή Βασικών Αγαθών» (ΟΠΣ 5001603) και 
«Κέντρο Κοινότητας» (ΟΠΣ 5002494) ∆ήµου Καισαριανής. 
9.Βεβαίωση Έναρξης του Υποέργου «Παροχή Βασικών Αγαθών» (ΟΠΣ 
5001603) ∆ήµου Καισαριανής. 
10.Έγκριση διαγραφής οφειλής και επιστροφής ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα των µέχρι σήµερα εισπραχθέντων ποσών λόγω προφανούς 
λανθασµένης εγγραφής της φορολογητέας ύλης σε οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους. 
11.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. ΚΟΥΦΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΣ προς το ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο Καισαριανής. 
12.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ 
∆ΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ προς το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
13.Παραχώρηση  δικαιώµατος  χρήσης  Οικογενειακού  µνήµατος µε  στοιχεία 
B-7-5 στην κ. Καρύµπαλη Φανή του Ευθυµίου και της Αικατερίνης.  
14.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΤΡΥΠΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ για χρονικό διάστηµα από 30/05/2017 έως 29/11/2017 . 
15.Επιστροφή οικογενειακών µνηµάτων µε βάσει την απόφαση 
316/2004Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Καισαριανής. 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


