
 
 

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 την  11
η 
του  µηνός 

ΙΟΥΝΙΟΥ   έτους 2018, ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  11.00 π. 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 πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού για την εκτέλεση του 

έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μ18 » Προϋπολογισµού 

εκτιµώµενης αξίας 49.186,18 (πλέον Φ.Π.Α 24 %) . 

2. Έγκριση µελέτης και τρόπου ανάθεσης για την προµήθεια φαρµάκων , αναλώσιµου 

υγειονοµικού υλικού & ειδών φαρµακείου , έτους 2018 ,για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Καισαριανής ,των σχολικών του επιτροπών & της δοµής « ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ » ΤΟΥ ∆ήµου Καισαριανής .  

3. Αποδοχή όρων σύναψης επενδυτικού δανείου µε σκοπό την προµήθεια φωτιστικών 

σωµάτων και παρελκόµενων υλικών για την ενεργειακή αναβάθµηση του 

οδοφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής , ενδυκτικού ύψους προυπολογιστικής 

δαπάνης 1.984.000,00 (Φ.Π.Α 24%)  µε Τ.Π.∆ & Ε.Τ.Ε.π  .   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   

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:   07/06/2018 

Αρ. Πρωτ:       5883 

 

 

 

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 
 



4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια φαρµάκων , 

αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού & ειδών φαρµακείου , έτους 2018 ,για τις ανάγκες 

του ∆ήµου Καισαριανής ,των σχολικών του επιτροπών & της δοµής « ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ » ΤΟΥ ∆ήµου Καισαριανής .  

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο απαιτούµενες επεµβάσεις 

στους αύλειους και άλλους χώρους των σχολείων . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

                                        

 

 

                                      ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 
 

 

 

 

 


