
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονοµικής Επιτροπής  »       

 (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ λόγω προθεσµιών, συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την  26η του  
µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2020, ηµέρα  Παρασκευή  και ώρα  12:00 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 του πρακτικού της επιτροπής εξέτασης προσφορών διαδικασίας µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την προµήθεια απαιτούµενου 
εξοπλισµού λειτουργικότητας για πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας δίχρονης 
προσχολικής αγωγής και κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία µε επωνυµία 
«ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΡΚΕΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ» συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α. 34.069,00 €. 
2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής εξέτασης προσφορών διαδικασίας µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την προµήθεια και τοποθέτηση 
µίας (1) αίθουσας διδασκαλίας και ενός (1) χώρου υγιεινής (µετά των βάσεων 
έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου και κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην εταιρεία µε επωνυµία GLASSART AE συνολικού ποσού µε 
Φ.Π.Α. 44.516,00 €. 
3. Έγκριση αναµόρφωσης Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆), του ∆ήµου 
και των Νοµικών Προσώπων έτους 2020. 
4. Τροποποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 9378/29.8.2016 ιδιωτικού συµφωνητικού 
µισθώσεως, ώστε να υπάρχει δυνατότητα του δήµου για υπεκµίσθωση. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
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:   24/06/2020    
                          Αρ. πρωτ.:       5534  
 
 
              
                         ΠΡΟΣ: 
Τα µέλη της Οικονοµικής  Επιτροπής   
         (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
                        ΕΝΤΑΥΘΑ 

 
   

Κοινοποίηση: 
1)Γενική Γραµµατέα ∆ήµου 
2)Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητ. Υπηρεσιών 
3)Προϊστάµενο ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών 
4)Προϊστάµενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
5)Προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος 
6)κ.κ. Αντιδηµάρχους 

 



5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Κατσούλη 
Ευτυχία - Νικολέττα για την άσκηση εφέσεως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
την ακύρωση της καταλογιστικής πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στον τέως ∆ήµαρχο Καισαριανής κ. Καµπάκα Αντώνιο. 
 
 
 
 
 
                            Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


