
 
 
 

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  22
η
 

 
του  µηνός 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2017, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  12.00 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.Ανατροπή υπολοίπου αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 

2.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού και αξιολόγησης για την 

«προµήθεια επίπλων για τον εξοπλισµό του Βιοκλιµατικού Παιδικού Σταθµού του 

∆ήµου Καισαριανής» καθώς και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου. 

3.Έκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Β ΄ τριµήνου 2017 ∆ήµου 

Καισαριανής. 

4.Έγκριση προκήρυξης για παραχώρηση περιπτέρου σε άτοµα µε αναπηρία κλπ. 

5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την συµπληρωµατική προµήθεια ειδών 

ατοµικής προστασίας για τους εργαζόµενους του ∆ήµου µας. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   

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:          18/ 09/2017 

Αρ. Πρωτ:              11261 

 

 

 

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 
 



6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ειδικού εξοπλισµού 

(ήτοι ποµποδέκτη, κεραίες κλπ) για την λειτουργία της εθελοντικής  δασοπροστασίας 

του ∆ήµου µας. 

7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση ενεργειακού 

πιστοποιητικού των τριών(3) καταστηµάτων που βρίσκονται στον χώρο του 

∆ηµοτικού Νεκροταφείου. 

8.Απόδοση και απαλλαγή του υπολόγου Παγίας Προκαταβολής µηνός Αυγούστου 

2017. 

9.Έγκριση της παραστάσεως και αµοιβής του δικηγόρου Αθηνών Λάµπρου Μίχου µε 

Α.Μ. ∆.Σ.Α.  8409,κατοίκου Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11 , ενώπιον του Η ΄ 

Μονοµελούς Πληµ/κείου Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 13.09.2017. 

10.Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού, έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και µελέτης για την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης Υπηρεσίας 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» ,προϋπολογισµού 48.387,10€ χωρίς ΦΠΑ (CPV : 50110000) 

καθώς και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 

11.Παράταση µίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Κοιµήσεως Θεοτόκου βάσει του 

άρθρου 56 του Ν.4483/2017. 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ                        

 


