
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ                22/09/2017 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.                     11487 
∆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  20η 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την  28η  του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 µ. 
µ., για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθµ.2/66965/∆Λ∆ της 
13/9/2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε θέµα 
«Μεταφορά διαθεσίµων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις οµάδες 
λογαριασµών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/97 και του Νο 260-
Ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος». 
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί  της εκ νέου  προώθησης του 
σχεδιασµού της Κυβέρνησης για την αξιολόγηση των δοµών και των 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου. 
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εγκυκλίου 21 «Στελέχωση των 
οργανικών µονάδων των ∆ήµων» που ζητάει  την υποβολή νέων και την 
επανυποβολή στοιχείων για τους Υπαλλήλους του ∆ηµοσίου . 
4.Υποβολή προς έγκριση αιτήµατος χρονικής παράτασης εκτέλεσης εργασιών 
έως 25/10/2017 για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 



5.Λήψη απόφασης για την αποδοχή της χρηµατοδότησης του ποσού 1.205,61 
ευρώ για τον καθορισµό και την συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής της  
πόλης µας. 
6.Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων  ∆ήµου Καισαριανής. 
7. Έγκριση κατανοµής ποσού 45.861,10 € της 3ης 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. 
8.∆ηµιουργία (1) µιας θέσης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας του Τµήµατος 
Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά στο ∆ήµο µας και έγκριση της σχετικής 
πίστωσης 
9.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της  θανούσας  ΜΠΟΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  
για το χρονικό διάστηµα από 10/09/2017 έως 09/09/2018. 
10.Αποδοχή και έγκριση εφαρµογής Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους 
(Π.Α.γ.Ο –Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού) περιόδου 2017-2018 στο ∆ήµο 
Καισαριανής. 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


