
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ              26/01/2018 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.                   1103 
∆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  1η 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 30η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018,ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., για 
τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Πραγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου για το έτος 2018 στο ∆ήµο Καισαριανής. 
2.Τροποποίηση της αριθµ.223/17-10-2017 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και 
Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ». 
3.Έγκριση ισολογισµού   της Κοινωφελής Επιχείρησης του ∆ήµου 
Καισαριανής (Κοινωφελής  ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού , Αθλητισµού , 
Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής-ΚΕ.∆Η.Κ)  έτους  2015. 
4.Έγκριση ισολογισµού   της Κοινωφελής Επιχείρησης του ∆ήµου 
Καισαριανής (Κοινωφελής  ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού , Αθλητισµού , 
Αναψυχής και Ανάπτυξης Καισαριανής-ΚΕ.∆Η.Κ)  έτους  2016. 
5.Έγκριση για αποκριάτικες εορταστικές εκδηλώσεις ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΟΥΛΟΥΜΑ 
έτους 2018 καθώς και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
6.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆΄ τριµήνου του 
Ν.Π.∆.∆. ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΜΙΠΟ) ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ». 



7.Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2017 του ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ(ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)». 
8.Έγκριση 1ου ΑΠΕ ‘έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ17)», 
(προϋπολογισµός σύµβασης: € 36.462,72 πλέον Φ.Π.Α. , ανάδοχος : 
Τοπαλίδης Βασίλειος).  
9.Ορισµός υπαλλήλων του ∆ήµου Καισαριανής ως µέλη στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης για την εκπόνηση της µελέτης   «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
10.Ορισµός υπαλλήλων του ∆ήµου Καισαριανής ως µέλη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης για την εκπόνηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών του ∆ήµου Καισαριανής» 
11.Έγκριση της αιτήσεως της Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ αρ.πρωτ.: 14760/4.12.2017 για υπόγεια 
εγκατάσταση οπτικών ινών. 
12.Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας (καυσίµων-λιπαντικών) για το 
έτος 2018. 
13.Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµηθειών µε απευθείας ανάθεση για το 
έτος 2018. 
14.Ορισµός επιτροπής παραλαβής (παροχής υπηρεσιών µε απευθείας 
ανάθεση) για το έτος 2018. 
15.Ορισµός επιτροπής παραλαβής (παροχής υπηρεσιών µε πρόχειρους 
διαγωνισµούς) για το έτος 2018. 
16.Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθειας τροφίµων και λοιπών 
αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου (∆ήµου , Ν.Π.∆.∆ και Ν.Π.Ι.∆ για το έτος 
2018. 
17.Ορισµός επιτροπής παραλαβής (προµήθειας γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό µε πρόχειρο διαγωνισµό), για το έτος 2018. 
18.Ορισµός επιτροπής παραλαβής (προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού µε 
πρόχειρο διαγωνισµό) για το έτος 2018. 
19.Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης οχηµάτων και 
λοιπών ανταλλακτικών, για το έτος 2018. 
20.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Τραπεζούντος 11 στο 
όνοµα του Κακαράντζα Αναστάσιου.  
21.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Αγίου Πολυκάρπου 22/24 
στο όνοµα του Μαθιόπουλου Γεώργιου.  
22.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Αρήτης 13 στο όνοµα του 
Ζώζου  Νικόλαου.  
23.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Βασιλ.Αλεξάνδρου 23 στο 
όνοµα του Σκαφίδα Αντώνιου.  
24.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 99/101  
στο όνοµα Ι .& Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.  
25.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Πολυζωίδου 8/10 στο όνοµα 
της Παρνασσού Μαρίας. 
26.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Πολυζωίδου 8/10 στο όνοµα 
της ∆ρέττα ∆έσποινας .  
27.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 77 στο 
όνοµα του Κλαδά Ευάγγελου. 
28.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Φορµίωνος 11 στο όνοµα 
του Κατσίβελου Θεόδωρου.  



29.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ρήγα Φεραίου 35/37 στο 
όνοµα του Παλαβούρη Στυλιανού.  
30.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 47Α στο 
όνοµα του Βουράκη Βασίλειου.  
31.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Μεσολογγίου 1 στο όνοµα 
του Ξένου Χαράλµπου.  
32.Παραχώρηση  δικαιώµατος  χρήσης  Οικογενειακού  µνήµατος µε  στοιχεία 
[(Κ)Γ-2-12)] στην κ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ και της 
ΧΑΡΙΤΙΝΗΣ.  
33.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας  ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το χρονικό διάστηµα από 04/02/2018 έως 
03/02/2019 . 
34Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας  ΑΥΓΕΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ για το χρονικό διάστηµα από 15/01/2018 έως 14/01/2019. 
35.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανόντα  ΤΡΥΠΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το χρονικό διάστηµα από 30/11/2017 έως 29/05/2018.  
36.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ για χρονικό διάστηµα από 29/01/2018 έως 
28/01/2019  
37.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας  ΜΑΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  για το χρονικό διάστηµα από 31/12/2017 έως 30/12/2018  
38.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. Βελισσαρίου Μαρίας προς το ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο Καισαριανής. 
39.Έγκριση αιτήσεως διαγραφής χρεών από µη καταβληθέντα  ανταποδοτικά 
δηµοτικά τέλη στο όνοµα της κ. Ανδρεαδέλη Στέλλας. 
40.Τροποποίηση της αριθµ. απόφασης 99/26-04-2017 ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
για την διάθεση θέσεων περιπτέρων στο ∆ήµο Καισαριανής. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


