
 
 
 

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  9
η
 

 
του  µηνός 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα  13.00 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.Έγκριση 5
ης

 αναµόρφωσης  προϋπολογισµό ∆ήµου Καισαριανής  οικονοµικού 

έτους 2017. 

2.Παράταση µίσθωσης περιπτέρου για χρονικό διάστηµα 2(δύο) χρόνων στην οδό 

Χρ.Σµύρνης 61 & Εθν.Μακαρίου. 

3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «εργασίες επισκευής κτιρίου 

πλύσης οστών» του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου του ∆ήµου µας. 

4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προµήθεια ειδών ατοµικής 

προστασίας (ήτοι µπλουζάκια , φόρµες κλπ) για την λειτουργία της εθελοντικής 

δασοπροστασίας 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:          05/ 10/2017 

Αρ. Πρωτ:              12165 

 

 

 

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 
 



5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προµήθεια και τοποθέτηση 

µπάρας ελέγχου κυκλοφορίας σε χώρους του ∆ήµου µας. 

6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προµήθεια φαρµάκων , 

αναλωσίµου υγειονοµικού υλικού , εµβολίων και ειδών φαρµακείου για τον ∆ήµο µας 

και της δοµής «Κοινωνικό Φαρµακείο». 

7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την συµµετοχή ενός (1) υπαλλήλου 

του ∆ήµου σε επιµορφωτικό σεµινάριο της «FORUM TRAINING& 

CONSULTING”για την ανάλυση των νέων κρατήσεων –εισφορών Ν.4387/2016 

συνολικού ποσού 180ευρώ. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προµήθεια «φωτιστικών σωµάτων 

του δηµοτικού σταδίου καλαθοσφαίρισης ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ» του ∆ήµου µας. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την συντήρηση των κλιµατιστικών 

µονάδων στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα και στο ΚΕΠ του ∆ήµου µας. 

10.Συµµετοχή ενός (1) υπαλλήλου του ∆ήµου Καισαριανής σε Πρόγραµµα Ετήσιας 

Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή που διοργανώνει το Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 

11.Απόδοση και απαλλαγή του υπολόγου Παγίας Προκαταβολής µηνός Σεπτεµβρίου 

2017. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ                        

 

 


