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                               ΠΡΟΣ: 
                                                         1.∆ήµαρχο κ. Σταµέλο Ηλία 
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                  3. Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  2η 

 
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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018,ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 µ. 
µ., για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
Ενηµέρωση σε σχέση µε την εξέλιξη τεχνικών έργων στο ∆ήµο 
Καισαριανής. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραγραφή-ακύρωση τιµολογίων που 
έχουν εκδοθεί και έχει παρέλθει η πενταετία. 
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του ∆ήµου 
Καισαριανής στην από 1.12.2017 αγωγή (ΓΑΚ 76394/2017) 4 σχολικών 
φυλάκων εναντίον του. 
3.Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Καισαριανής 
2018. 
4.Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠ∆∆ Κέντρο Κοινωνικής 
Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας « Λεωνίδας Μανωλίδης». 
5.Υποβολή προς έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ». 
6.Έγκριση απόφασης 1/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Αναγκαίες 
προσθήκες και τροποποιήσεις στον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Νεκροταφείου Καισαριανής». 



7.Έγκριση επιχορήγησης ποσού 300.000,00 ευρώ προς το ΝΠ∆∆ 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για κάλυψη µισθοδοσίας των µονίµων , αορίστου 
χρόνου και ΣΟΧ µηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2018. 
8. Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆’ Τριµήνου 
2017 ∆ήµου Καισαριανής. 
9.Έγκριση της αιτήσεως της Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ αρ.πρωτ.: 1935/12.02.2018 για υπόγεια 
εγκατάσταση οπτικών ινών. 
10.Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών  στο όνοµα της 
Γουρζουλίδου & ΣΙΑ ΟΕ. 
11.Επιστροφή χρηµάτων στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. λόγω 
λανθασµένης εγγραφής. 
12. Έγκριση διενέργειας πολιτιστικής εκδήλωσης µε τίτλο: « Με τα µάτια των 
ζωγράφων» και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
13.Έγκριση διενέργειας πολιτιστικής εκδήλωσης µε τίτλο: «Που και πως 
συναντάµε την τέχνη» και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
14.Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά τον 
εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2018 και έγκριση της 
σχετικής πίστωσης. 
15.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΚΕΦΑΛΙ∆Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ για το χρονικό διάστηµα από 15/11/2017 έως 14/04/2018. 
16.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΚΑΙΚΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ για το χρονικό διάστηµα από 05/03/2018 έως 04/09/2018. 
17.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΒΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  για το χρονικό διάστηµα από 17/12/2017 έως 16/12/2018.  

 

 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


