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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           
                               ΠΡΟΣ: 
 
                                                         1.∆ήµαρχο κ. Σταµέλο Ηλία 
                                                         2. κ.κ. Αντιδηµάρχους  
                  3. Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
                                                    4. ∆/ντες ∆ήµου 
                                                         5.Αρµόδιους Προϊσταµένους                                                        
                                                           υπηρεσιών οι οποίοι υποχρεούνται                            
                                                           να υποβάλουν εγγράφως  εισηγήσεις 
                                                         6.∆.Σ. Συλλόγου Εργαζοµένων 
                                                            Καισαριανής  
                                                         7. Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 
                                                          του ∆ήµου µας 
                                                         8. Πληροφορική ∆ήµου 
 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  19η 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την  27η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018,ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., για 
τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση του προϋπολογισµού  της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής  Επιχείρησης 
Πολιτισµού, Αθλητισµού, Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής-ΚΕ.∆Η.Κ    
οικονοµικού έτους  2019. 
2.Έγκριση 8ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 
∆ήµου Καισαριανής.  
3.Λήψη απόφασης για αναπροσαρµογή συντελεστών καθαριότητας και 
φωτισµού ∆ήµου Καισαριανής έτους 2019. 
4.Καθορισµός κριτηρίων για την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού για τους άπορους , τα ΑΜΕΑ, τους πολύτεκνους –
τρίτεκνους, τις µονογονεικές οικογένειες και τους µακροχρόνια άνεργους για 
το έτος 2019 καθώς και τις διαδικασίας συγκέντρωσης δικαιολογητικών. 
5.Σύσταση Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών για την απαλλαγή και 
µειώσεις από τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το 
2019. 
6.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Γ ΄ Τριµήνου 
2018 ∆ήµου Καισαριανής. 



7.Έγκριση απολογισµού Γ ΄ Τριµήνου του Ν.Π.∆.∆ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ(ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)» έτους 
2018. 
8.Τροποποίηση της συστατικής πράξης (καταστατικού) του Ν.Π.∆.∆ «Κέντρου 
Μικρασιατικού Πολιτισµού Μικρά Ασία» του ∆ήµου Καισαριανής. 
9.Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης µε συµβιβασµό φορολογικών 
διαφορών και αµφισβητήσεων για την συνεδρίαση στις 25/10/2018.    
10.Πρόσληψη ενός (1) Φαρµακοποιού κάδου ΠΕ µε σχέση εργασίας 
ορισµένου χρόνου µέχρι 11-5-2019 και δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόµη 
έτος για τη ∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Φαρµακείο» του 
∆ήµου Καισαριανής µε κωδικό ΟΠΣ(MIS) : 5001603, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΣΠΑ 
2014-2020. 
11.Λήψη απόφασης για την υπογραφή και αποδοχή παράτασης µέχρι τις 28-
2-2019 του συµβατικού χρόνου Σύµβασης για την σύσταση ειδικού 
δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) του προγράµµατος «ΑΣΤΙΚΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΒΑΚ». 
12.Έγκριση χορήγησης δικαιώµατος υπογραφής επιταγών εξόφλησης 
χρηµατικών ενταλµάτων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου. 
13. Λήψη Απόφασης  ορισµού υπαλλήλων για την χρήση ηλεκτρονικών 
διατραπεζικών υπηρεσιών (e-banking) µε την τράπεζα EUROBANK.  
14.Εξειδίκευση της πίστωσης Κ.Α  00.6443.0001 για έξοδα πολιτιστικής 
δραστηριότητας (Γιορτινές µέρες θεάτρου-µουσικής και λόγου). 
15.Επιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού (ΚΕΜΙΠΟ) 
∆ήµου Καισαριανής «Μικρά Ασία» ύψους 2.534,00 ευρώ.  
16.Έγκριση διαγραφής οφειλής ανείσπρακτων δηµοτικών τελών από ∆ΕΗ 
λόγω θανάτου του ενοικιαστή και αποποίηση κληρονοµιάς των εγγυτέρων 
συγγενών. 
17Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για  τον κ Σπανούδη ∆ηµήτριο. 
18.Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για  την κ. Φιντζάνογλου Μαρία. 
19.Αγορά  αθλητικού υλικού για την υποστήριξη και υλοποίηση των 
Προγραµµάτων Αθλητισµός για Όλους της Γ.Γ.Α. 
20.Αντικατάσταση µέλους από το ∆ιοικητικού Συµβουλίου «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ»  λόγω παραίτησης .  
21.Αντικατάσταση  τακτικού µέλους από το ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής. 
22.Αντικατάσταση  αναπληρωµατικού  µέλους από το ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
23.Επιστροφή  και επαναγορά Οστεοθήκης  µε  στοιχεία  ……010-
004……στον ΝΑΝΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ . 
24.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανόντα ΚΑΡΑΠΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το χρονικό διάστηµα από 03/01/2019 έως 02/01/2020.  
25.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Αθηνογένους 8 στο όνοµα 
του Λαζαρόπουλου Μιλτιάδη. 
26.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 117/121 
στο όνοµα  του Βλάχου Ελευθέριου. 
27.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ουµπλιανής 4/6 στο όνοµα 
του Βόνγκλη Επαµεινώνδα. 



28.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Φορµίωνος 165 στο όνοµα 
της Ζωιτού Βασιλικής. 
29.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Φορµίωνος 157 στο όνοµα 
του Πανταζή Αντώνιου. 
30.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώων Σκοπευτηρίου 54 
στο όνοµα του Πολυζωίδη Γεώργιου. 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


