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∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                             ΑΡ.ΠΡΩΤ.           787`                                                                                                                       
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                         
                                           ΠΡΟΣ: 
                                                         1.∆ήµαρχο κ. Σταµέλο Ηλία 
                                                         2. κ.κ. Αντιδηµάρχους  
                  3. Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
                                                         4. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου 
                                                    5. ∆/ντες ∆ήµου 
                                                         6.Αρµόδιους Προϊσταµένους                                                        
                                                           υπηρεσιών οι οποίοι υποχρεούνται                            
                                                           να υποβάλουν εγγράφως  εισηγή- 
                                                           σεις στον Πρόεδρο 
                                                         7.∆.Σ. Συλλόγου Εργαζοµένων 
                                                                     Καισαριανής  
                                                         8. Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 
                                                          του ∆ήµου µας 
                                                         9. Πληροφορική ∆ήµου 
                                                        
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  3η 
 
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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00 µ 
.µ., για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 

1. Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου Καισαριανής προς την 
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., βάση της  18747/25.11.2015 απόφασης του ∆.Σ. της 
εταιρίας. 

2. Έγκριση τροποποίησης των δανειακών συµβάσεων υπ’ αριθµ. 
5396/25.6.2007 και 5397/25.6.2007 που έχει συνάψει ο ∆ήµος 
Καισαριανής µε την Τράπεζα Eurobank  Ergasias A.E.  

3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισµό ενός  
∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή του, για την επιτροπή 
παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41€ , χωρίς ΦΠΑ για το 
έτος 2016. 

4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής καυσίµων και λιπαντικών οικονοµικού έτους 
2016 του ∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 



5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής προµηθειών µε πρόχειρο διαγωνισµό 
οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής προµηθειών µε απευθείας ανάθεση 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου και των 
ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής προµηθειών τροφίµων  οικονοµικού έτους 2016 
του ∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής προµηθειών λοιπών αναλώσιµων και ειδών 
παντοπωλείου  οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου και των 
ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

9. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών µε απευθείας ανάθεση (Π.∆. 28/80)  
οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

10. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης οχηµάτων και των 
σχετικών ανταλλακτικών του (Π.∆.28/80)  οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

11. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής για τις υπηρεσίες µε πρόχειρο διαγωνισµό  
οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


