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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  29η 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 15η του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ. 
µ., για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
1.Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ∆ήµου 
Καισαριανής.  
2.Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης εικοσιτέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000€) 
προς τη ∆ευτεροβάθµια (Β’ βάθµια) Σχολική Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής. 
3.Υποβολή προς έγκριση 2ου Α.Π.Ε & 2ου ΠΚΤΜΝΕ και έγκριση παράτασης 
προθεσµίας. 
4.Έγκριση υπαγωγής του ∆ήµου µας στο Ειδικό Συνδροµητικό Πρόγραµµα 
απορριµµατοφόρων ∆ήµων-σύµβασης µε Αττικές διαδροµές για έκδοση 
κάρτας του ∆ήµου για πληρωµή τέλους διοδίων του έτους 2017. 
5.Έγκριση διαγραφής ή µη των οφειλετών από παραβάσεις ΚΟΚ καθώς και 
διαγραφής ή επαναβεβαίωσης των οφειλετών µε ορθά στοιχεία ή µη. 
6.∆ιαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους και µη για τη χρήση 
οστεοφυλακίου και τέλους καθαριότητας οικογενειακού τάφου στο δηµοτικό 
νεκροταφείο. 



7.Σύσταση επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών για την απαλλαγή και 
µειώσεις από τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το 
2017. 
8.Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Καισαριανής (ΦΕΚ 1792/τ.Β/3.12.2003) 
και δηµιουργία Γραφείου Προνοιακών Επιδοµάτων στο Τµήµα Κοινωνικών 
Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
9.Έγκριση δωρεάν ταφής της ∆έσποινας Ταµπούρλου. 
10.Αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους της Πρωτοβάθµιας Σχολικής 
Επιτροπής. 
11.∆ωρεάν κατασκευή βρύσης και παγκάκι της κ. Αµπουλαντζέ Νανάς προς 
το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής.  
12.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Γ’ Τριµήνου 
2016 ∆ήµου Καισαριανής. 
13.Έγκριση για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστούγεννα-
Πρωτοχρονιά 2017 «ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ  ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017» 
14.Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης από την 
πενθήµερη εργασία ορισµένων υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής για το 
έτος 2016 ( επί 12ωρου λειτουργίας και πέραν , καθώς και 24ωρου 
λειτουργίας). 
 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 

 
 
 


