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∆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 5η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 19:00 µ .µ., για τη 
συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του ΝΠ∆∆ Κέντρο 
Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής  
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ». 
 
2.Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠ∆∆ Κέντρο Κοινωνικής 
Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας « Λεωνίδας Μανωλίδης». 
 
3.Έγκριση επιχορήγησης ποσού 300.000,00€ προς το Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για κάλυψη µισθοδοσίας εργαζοµένων , Μονίµων , Αορίστου 
Χρόνου και ΣΟΧ µηνών Ιουλίου-Αυγούστου και Σεπτεµβρίου 2016. 
 
4.Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος σε συνέχεια του εγκεκριµένου 
τεχνικού προγράµµατος 2016 (απόφαση 258/2015) της ενταγµένης σε 
χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής Πράξης (ΚΑΕ 9723.01.0006). 
 



5.Υποβολή προς έγκριση 4ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. για το ΕΡΓΟ : 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ». 
 
6.Λήψη απόφασης , αποδοχής και διάθεσης ποσού 32.000,00€ για κάλυψη 
δράσεων πυροπροστασίας. 
 
7.Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραγραφή-ακύρωση τιµολογίων που 
έχουν εκδοθεί και έχει παρέλθει η πενταετία. 
 
8.Υποβολή πρότασης για την επιχορήγηση του έργου (πράξη ) µε την 
ονοµασία : «∆οµές παροχής βασικών αγαθών : Κοινωνικό παντοπωλείο , 
Παροχή συσσιτίου , Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Καισαριανής». 
 
9. Αποδοχή εσόδων ∆ήµου ποσού 1.850,00 ευρώ  από  4-5-2016 έως 
17/6/2016 .  
 
10.Έγκριση διενέργειας πολιτιστικής εκδήλωσης «∆ΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ», καθώς και 
έγκριση της σχετικής πίστωσης στο όνοµα της κας Ζαρµαλιά Σοφίας. 
 
11.Έγκριση διενέργειας πολιτιστικής εκδήλωσης –αφιέρωµα στο Φώτη 
Κόντογλου «Έκφρασις και Φαντασία», καθώς και έγκριση της σχετικής 
πίστωσης στο όνοµα της κας Μότσου Ιωάννας. 
 
12. Έγκριση διενέργειας πολιτιστικής εκδήλωσης «Λυσιστράτη» καθώς και 
έγκριση της σχετικής πίστωσης στην εταιρία παρουσία Ευδοκίας Σουβατζή-
Γρηγόρη Τσιάµη. 
 
13.Έγκριση επιστροφής οστεοθήκης µε στοιχεία 030-005 του κ. 
Παναγιωτουνάκου Σαράντου του Γεωργίου. 
 
14.∆ωρεά βρύσης στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής  της οικογένειας 
Γραµµατόπουλου στη µνήµη του γιού τους . Γραµµατοπουλου Νίκου . 
 
15. ∆ωρεά βρύσης στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής της κ. Γερµανού 
∆έσποινας στη µνήµη του άντρα της Γερµανού Γεώργιου.  
 
16.Συζήτηση και λήψη απόφασης επιστροφής οικογενειακών µνηµάτων στη 
δικαιοδοσία του ∆ήµου πέραν της πενταετίας. 
 
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επιστροφής οικογενειακών µνηµάτων στη 
δικαιοδοσία του ∆ήµου λόγω του ότι δεν είχαν καταχωρηθεί  στην οικονοµική 
διαχείριση. 
 
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επιστροφής οικογενειακών µνηµάτων στη 
δικαιοδοσία του ∆ήµου γιατί έχουν χάσει το δικαίωµα χρήσης λόγω µη 
κατιόντων. 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


