
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 24 η του  µηνός 
ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  13.30 µ. 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 ανάθεση υπηρεσίας 
«αποµαγνητοφώνηση και εκτύπωση πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 

2. Απόδοση παγίας προκαταβολής ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2016. 
3. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών. 
4. Λήψη απόφασης επί του αιτήµατος του κ. Τσελίκου µε αριθµ. πρωτ. 

2306/27.02.2015 για εξωδικαστικό συµβιβασµό µε το ∆ήµο Καισαριανής για 
την αποκατάσταση ζηµιών που υπέστη το αυτοκίνητο του  από πτώση κορµού 
δέντρου. 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναγόµωση και συντήρηση 
των πυροσβεστήρων στα ∆ηµοτικά κτίρια το έτος 2016 συνολικού ποσού 
1.136,77€. 

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ξυλείας για την 
συντήρηση των πάρκων , οργάνων παιδικών χαρών και κατασκευή για το έτος 
2016 συνολικού ποσού 2.275,50€. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                           
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                              
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917 

 
 
Καισαριανή:  21 -3-2016 
Αρ. Πρωτ:      3107 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Τα µέλη της Οικονοµικής  Επιτροπής   
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
ΕΝΤΑΥΘΑ 

 
   

 
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 
 



7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια υλικών σιδήρου 
για την συντήρηση των δηµοτικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας για το έτος 
2016 συνολικού ποσού 1.100,85€. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια πινακίδων 
σήµανσης ΚΟΚ και υλικών χρωµατισµού διαγραµµίσεων για την πόλη µας 
για το έτος 2016 συνολικού ποσού 4.999,34 €. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ελαστικών για τα 
οχήµατα του ∆ήµου µας για το έτος 2016 συνολικού ποσού 13.292,22€. 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια χρωµάτων, 
υλικών στεγανοποίησης για την συντήρηση όλων των δηµοτικών 
εγκαταστάσεων και κτιρίων του ∆ήµου µας για το έτος 2016 συνολικού 
ποσού 6.484,07€. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια αδρανών υλικών-
οικοδοµικών υλικών και διαφόρων εργαλείων χειρός για την συντήρηση των 
δηµοτικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας για το έτος 2016 συνολικού ποσού 
7.026,38€. 
 
 
 
 
                 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 
                                           ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ  
 


