
 
 

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  26
η 
του  µηνός 

ΙΟΥΝΙΟΥ   έτους 2018, ηµέρα  ΤΡΙΤΗ  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 µελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων – 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ) για την προµήθεια αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου , 

διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Καισαριανής , των σχολικών του επιτροπών , του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 

∆ικαίου ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ , της κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕ∆ΗΚ) και 

των ∆οµών Παροχής Βασικών αγαθών του ∆ήµου Καισαριανής. 

2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια  ειδών παντοπωλείου 

διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Καισαριανής και της ∆οµής Κέντρο Κοινότητας  του ∆ήµου µας. 

3.Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη προµήθεια 

αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου , διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   

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:    22/06/2018 

Αρ. Πρωτ:       6484 

 

 

 

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 
 



του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ , της 

κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕ∆ΗΚ) και των ∆οµών Παροχής Βασικών αγαθών του 

∆ήµου Καισαριανής.. 

4. Έγκριση όρων διακήρυξης «ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ), ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ.23 ΤΟΥ Π.∆. 116/2004». 

5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες περίφραξης ανοιχτών 

αθλητικών χώρων του ∆ήµου Καισαριανής. 

6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια έντυπου υλικού 

δηµοσιότητας για τις ανάγκες των ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών και του 

Κέντρου Κοινότητας του δήµου µας. 

7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια και τοποθέτηση 

υαλοπινάκων στο Κέντρο του ∆ασοφυλακείου στο ∆ήµο Καισαριανής. 

8.Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού και καταβολής δαπάνης αποζηµίωσης λόγω 

πρόκλησης φθοράς σε επαγγελµατικό όχηµα από πτώση κλαδιού δέντρου.  

 

 

 

 

 

                    Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 

 


