
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 3η 

του  µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 
έτους 2016, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα  13.30.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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προµήθεια υλικών που αφορούν την 
κατασκευή κουζίνας 9,50µ µε τα αναγκαία παρελκόµενα (ντουλάπια, πόµολα, ξύλινοι 
πάγκοι , νεροχύτης) για τις ανάγκες του Μουσείου Εαµικής Εθνικής Αντίστασης του 
∆ήµου Καισαριανής συνολικού ποσού 1.998,13€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α). 
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προµήθεια πινακίδων για τις ανάγκες 
του Μουσείου Εαµικής Εθνικής Αντίστασης του ∆ήµου Καισαριανής συνολικού 
ποσού 494,46€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α). 
3.Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την συµµετοχή της υπαλλήλου 
του Πνευµατικού Κέντρου κ. Λάζου Χρυσούλας σε σεµινάριο Φωνητικής από 
9/5/2016 έως 27/7/2016. 
4.Συµµετοχή υπαλλήλου του Γραφείου Προσωπικού του ∆ήµου µας σε σεµινάριο της 
εταιρείας Κέντρο Εκπαίδευσης την 15-6-2016 και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
5.Απόδοση παγίας προκαταβολής Απριλίου 2016. 
6.Έγκριση πρακτικού διενέργειας φανερού προφορικού  διαγωνισµού για την 
εκποίηση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ.) µε 
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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 
 



τελικό σκοπό την παράδοση τους σε συγκεκριµένο σηµείο συλλογής , κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π∆ . 116/2004. 
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών µελέτης & έγκριση σχετικής πίστωσης για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ». 
  CPV : 50110000 “ Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης µηχανοκίνητων οχηµάτων 
και παρεπόµενου εξοπλισµού ’’  & CPV : 34300000 « Μέρη και εξαρτήµατα για 
αυτοκίνητα οχήµατα και τους κινητήρες τους.»  
8.Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση δοµών και 
υπηρεσιών ∆ήµου Καισαριανής. 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 


