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∆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  24η 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 16η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., 
για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση απόφασης για αναπροσαρµογή συντελεστών καθαριότητας και 
φωτισµού ∆ήµου Καισαριανής έτους 2018. 
2.Σύσταση Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών για την απαλλαγή και 
µειώσεις από τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το 
2018. 
3.Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης. 
4.∆ιάθεση των αιθουσών –καταστηµάτων 1 και 3 στην Πτέρυγα Α’ του 
∆ηµοτικού Νεκροταφείου Καισαριανής , προς εκµίσθωση. 
5.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Γ ΄ τριµήνου του 
Ν.Π.∆.∆. ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΜΙΠΟ) ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ». 
6.Έγκριση προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΜΙΠΟ) ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» οικονοµικού 
έτους 2018.   



7.Επιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆ Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού (ΚΕΜΙΠΟ) 
∆ήµου Καισαριανής «Μικρά Ασία» ύψους 1.404,30€. 
8.Έγκριση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της δοµής «Κέντρο 
Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής». 
9.Απόφαση υλοποίησης µε ιδία µέσα του Υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας 
∆ήµου Καισαριανής» της Πράξης : Σύσταση και λειτουργία «Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου Καισαριανής µε κωδικό ΟΠΣ « 5002494» 
10.Υποβολή προς έγκριση αιτήµατος χρονικής παράτασης εκτέλεσης 
εργασιών έως 25/11/2017 για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
11.Αίτηση διαγραφής χρεών από µη καταβληθέντα ανταποδοτικά δηµοτικά 
τέλη. 
12.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών. 
13.Έγκριση υλοτοµίας δένδρου  στην οδό Βρυούλων 54-60. 
14.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία 
Α6-Κ43 (Α-23-155)στη κ. ΑΜΠΟΥΛΑΝΤΖΕ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ του ΣΑΒΒΑ και της 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ. 
15.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ για το χρονικό διάστηµα από  17/11/2017 έως 16/05/2018. 
16. Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας ΑΛΙΑΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για 
το χρονικό διάστηµα από 23/11/2017 έως 22/11/2018.  
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 


