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                                                    4. ∆/ντες ∆ήµου 
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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 26η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., 
για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
Ενηµέρωση του ∆ηµάρχου προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
συνάντηση µε την κ. Κυπριανίδου σχετικά µε τα έργα του ∆ήµου. 
  
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
 
1.Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ∆Ε και 
ΥΕ  ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017. 
2.Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002494, 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, «Αττική 2014-2020».   
3Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και 
εξουσιοδότηση από το ∆Σ για την υπογραφή της ΠΣ από τον ∆ήµαρχο του : 
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 



ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ» το οποίο εντάχθηκε προς 
χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
9769.01.116). 
4.Συγκρότηση Επιτροπών των άρθρων 1 (Όργανα διενέργειας διαγωνισµών) 
και 7 (Εκτίµηση εκποιούµενων ακινήτων) του Π.∆. 270/1981, για το 2017. 
5.Ορισµός δηµοτικών συµβούλων στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
µικρών έργων και εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 
171/1987(ΦΕΚ 84 Α’), για το έτος 2017. 
6.Ορισµός εκπροσώπων του ∆ήµου Καισαριανής σε Επιτροπή Ελέγχου 
Παιδικών Χαρών έτους 2017. 
7Έγκριση για αποκριάτικες εορταστικές εκδηλώσεις ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΟΥΛΟΥΜΑ 
έτους 2017 καθώς και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
8.Λήψη απόφασης για την υπογραφή Σύµβασης του δεσµευµένου 
λογαριασµού για την υλοποίηση του χρηµατοδοτικού προγράµµατος του 
Πράσινου Ταµείου «Λοιπές ∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» για τον 
Άξονα Προτεραιότητας 4 –«Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα» για το έτος 2016. 
9. Έγκριση για την κατανοµή ποσού 49.166,14 € ( 49.240,00-κρατήσεις 
73,86) σαν 1η δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 , για 
την κάλυψη δαπανών των σχολείων,στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου µας 
και την αµοιβή των σχολικών τροχονόµων. 
10.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Ορισµού ενός (1) ∆ηµοτικού Συµβούλου και 
του Αναπληρωτή του για την Επιτροπή Παραλαβής Έργων άνω των 5.869,41 
€ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2017 
11.Έγκριση δωρεάς βρύσης στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο του κ. ∆ασκαλόπουλου 
Κωνσταντίνου στην µνήµη του υιού  του ∆ασκαλόπουλου Νικολάου. 
12.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανόντα Τρυπάνη Μιχαήλ του 
Νικολάου για χρονικό διάστηµα από 30/11/2016 έως 29/05/2017. 
13. Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Κλαζοµενών 50 στο  όνοµα 
του ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
14.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 10/12  
στο όνοµα της ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ. 
15.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 85/87  
στο όνοµα του ΛΕΛΟΥ∆Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ. 
16.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Αγίου Πολυκάρπου 29/31 στο  
όνοµα του ΤΡΕΜΠΙΤΣΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ. 
17.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Μενεµένης 4  στο όνοµα 
της ΨΥΛΛΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ. 
18.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Συβρισσαρίου 82/84  στο 
όνοµα της ΑΝ∆ΕΑ∆ΕΛΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ. 
19.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 77 στο  
όνοµα του ΚΛΑ∆Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. 
20. Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Πολυζωίδου 8/10  στο    
όνοµα της ∆ΡΕΤΤΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ. 
21.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Πολυζωίδου 8/10  στο    όνοµα 
της ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. 
22.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ρήγα Φερραίου 35/37 στο    
όνοµα του ΠΑΛΑΒΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ. 
23.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώων Σκοπευτηρίου 17/19 
στο    όνοµα του ΤΣΙΛΤΙΚΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. 



24.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Φορµίωνος 97 & Σεϊζάνη   
στο όνοµα της ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑΣ. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


