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                               ΠΡΟΣ: 
                                                         1.∆ήµαρχο κ. Σταµέλο Ηλία 
                                                         2. κ.κ. Αντιδηµάρχους  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  27η 

 
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 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:00 µ. µ., για 
τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση 6ης  αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Καισαριανής 
οικονοµικού έτους 2017. 
2.Αποτίµηση της παροχής γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόµενους του 
∆ήµου µας, για χρονικό διάστηµα που δεν τους χορηγήθηκε στα έτη 2013 και 
2014 και απόφαση για την απόδοση του σε χρήµα , σύµφωνα µε το άρθρο 97 
παρ.1 του Ν.4483/2017. 
3.Έγκριση προϋπολογισµού  του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής  και 
Προαγωγής Υγείας , (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)» οικονοµικού έτους 2018.  
4.Έγκριση απολογισµού 2017 του ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ)». 
5.Έγκριση κατανοµής ποσού 45.861,10 € της 4ης 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. 
6.Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης από την 
πενθήµερη εργασία ορισµένων υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής για το 



έτος 2017 ( επί 12ωρου λειτουργίας και πέραν , καθώς και 24ωρου 
λειτουργίας). 
7.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Β’ Τριµήνου 2017 
∆ήµου Καισαριανής. 
8.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Γ’ Τριµήνου 2017 
∆ήµου Καισαριανής. 
9.Έγκριση για την διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων «Καλαντίσµατα στις 
γειτονιές καθώς και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
10.Έγκριση σύναψης και όρων Προγραµµατικής Σύµβασης και 
εξουσιοδότηση από το ∆Σ για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης 
από τον ∆ήµαρχο για την εκπόνηση της µελέτης ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
 
 
 
  
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 


