
 
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 19
 
του  µηνός 

ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα  13.30 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 Όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την "Προµήθεια 

αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου ,διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της 

σύµβασης , για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής ,των σχολικών επιτροπών , του 

ΝΠ∆∆ «Λεωνίδας Μανωλίδης », του ΝΠΙ∆  Κ.Ε.∆Η.Κ & της ∆οµής «Κέντρου 

Κοινότητας» του ∆ήµου Καισαριανής", (προϋπολογισµού 60.232,28€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) καθώς και έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης. 

2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση σε τοπική εφηµερίδα 

της απόφασης του ∆ηµάρχου που αφορά την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης 

του προσωπικού του ∆ήµου µας για το Β' εξάµηνο του έτους 2017. 

3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση σε τοπική εφηµερίδα 

του προγράµµατος του θερινού δηµοτικού κινηµατογράφου ΑΙΟΛΙΑ για το 

καλοκαίρι του 2017. 

4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση σε τοπική εφηµερίδα 

του προγράµµατος του θερινού δηµοτικού κινηµατογράφου ΑΙΟΛΙΑ για το 

καλοκαίρι του 2017. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   

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:      15-06-2017 

Αρ. Πρωτ:          7247 

 

 

 

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.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία καθαρισµού φρεατίων 

υδροσυλλογής του ∆ήµου µας. 

6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια µπαταριών κλειστού 

τύπου για τα οχήµατα του ∆ήµου µας. 

7.Απόδοση λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 1/2017. 

8.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών Λάµπρο Μίχο 

µε Α.Μ.  ∆.Σ.Α. 8409, να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 31
ο
 ) κατά τη δικάσιµο της 19.06.2017 ή 

σε κάθε µετ´ αναβολή δικάσιµο και να επιµεληθεί για την σύνταξη απόψεων της 

υπηρεσίας. 

9. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών Λάµπρο Μίχο 

µε Α.Μ.  ∆.Σ.Α. 8409, να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 31
ο
 ) κατά τη δικάσιµο της 19.06.2017 ή 

σε κάθε µετ´ αναβολή δικάσιµο και να επιµεληθεί για την σύνταξη απόψεων της 

υπηρεσίας. 

 

  

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 


