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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  17η 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την  10η  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 µ. µ., 
για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Κατάθεση συµπληρωµατικού αιτήµατος για την κάλυψη κενών οργανικών 
θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου Καισαριανής , 
σύµφωνα µε το Άρθρο 24 του Ν.4479/2017. 
2.Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών του εργαζόµενου 
προσωπικού στις  υπηρεσίες καθαριότητας του ∆ήµου Καισαριανής και στην 
Κοινωφελούς Επιχείρηση ∆ήµου Καισαριανής (ΚΕ∆ΗΚ), µε σύναψη νέων 
συµβάσεων σύµφωνα µε τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του Άρθρου 
24 του Ν.4479/2017.  
3.Άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών για την κίνηση των χρηµατοροών των 
Πράξεων «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών ∆ήµου Καισαριανής» µε ΟΠΣ 
5001603 και «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής» µε ΟΠΣ 5002494.  
4.Λήψη απόφασης ,αποδοχής και διάθεσης ποσού 32.000,00€ για κάλυψη 
δράσεων πυροπροστασίας. 
5.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Β ΄ τριµήνου 2017 
του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισµού του ∆ήµου Καισαριανής «Μικρά Ασία». 
 



6.Αποδοχή δωρεάς µιας ειδικής καλλωπιστικής κατασκευής συµβατικών 
κάδων (1 τεµάχιο) GRK1100 για κάδο 1100 λίτρων , προσφορά της εταιρείας 
CITYPOST IKE. 
7.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντες ποσού  στην κυρία AWGECHEW  
ELISABET. 
8.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντες ποσού στην WIND  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ. 
9.Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού(οχήµατα). 
10.Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού(όργανα 
παιδικών χαρών). 
11.Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού(αντικείµενα 
πληροφορικής). 
12.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού  Μανωλίδη 26-28 στο όνοµα 
του Τσαλαχούρη Γεώργιου. 
13.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού  Ναυπακτίας 2-4  στο όνοµα 
της Γιαννακοπούλου-Μπούτρου Βασιλικής. 
14.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού  Μεσολογγίου 21 στο όνοµα 
του Καραγεωργίου Νικόλαου 
15.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού  Εθνικής Αντίστασης 112 στο 
όνοµα του Κουκουλάκη Νικόλαου. 
16.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Θεαγένους 34 στο όνοµα του 
Εργαζάκη Γεώργιου. 
17.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Φιλαδελφείας 20 στο όνοµα 
του Μπακιρτζή Σταµάτη. 
18.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Τριώς Ιεραρχών 21 στο όνοµα 
της Φαγκρά Ιωάννας. 
19.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού  Μιχαήλ Σειζάνη 1  στο όνοµα 
του Φωτίου Κων/νου. 
20.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού  Καζαντζάκη 40 στο όνοµα του 
Ιωάννου Λεωνίδα. 
21.Παραχώρηση  θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 4 στο 
όνοµα της Καραπανναγιώτη Ευανθίας. 
22.Παραχώρηση  θέσης στάθµευσης επί της οδού Κοιµήσεως Θεοτόκου 21-
23 στο όνοµα του Χριστοδούλου Γεώργιου. 
23.Παραχώρηση  θέσης στάθµευσης επί της οδού Χρυσοστόµου Σµύρνης 16 
στο όνοµα της Αλεξοπούλου Πέννυς. 
24.Παραχώρηση  θέσης στάθµευσης επί της οδού Τζών Κέννεντυ 11 στο 
όνοµα του Τουρνή ∆ηµήτριου. 
25.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ.Λεµονίδου Στέλλας στη µνήµη των γονέων 
της προς το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
26.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. Κουφού Αντωνίας στη µνήµη των γονέων 
της προς το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


