
 
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 13 
η 
του  µηνός 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  έτους 2018, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  11.00 π. 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 ανακλητικής απόφασης για διαγραφή ποσών που δεσµεύτηκαν σε 

διάφορους Κ.Α του προϋπολογισµού του ∆ήµου , οικονοµικού έτους 2017. 

2.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού που αφορά «Προµήθεια 

επίπλων για τον εξοπλισµό βιοκλιµατικού παιδικού σταθµού» ∆ήµου Καισαριανής 

(φάση :ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης) καθώς και κατακύρωση 

οριστικών αναδόχων. 

3.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ ΄  Τριµήνου 2017 

∆ήµου Καισαριανής. 

4.Σύσταση παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Καισαριανής οικονοµικού έτους 2018. 

5.Έγκριση συµµετοχής υπαλλήλου του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου µας Λάζου 

Χρυσούλας κλάδου ΤΕ Μουσικών σε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. σε σεµινάριο 

Μουσικοκινητικής που θα πραγµατοποιηθεί από την εταιρεία Εµψύχωσης (Αθήνα) 

από τις 10-01-2018 µέχρι τις 10-04-2018 και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 

6.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών , Λάµπρο Μίχο 

,όπως εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καισαριανής ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   

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:     08/02/2018 

Αρ. Πρωτ:        1807 

 

 

 

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 
 



Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 29
ο
 )κατά τη δικάσιµο της 22.02.2018 ή σε κάθε µετ’ 

αναβολή δικάσιµο. 

7.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών , Λάµπρο Μίχο, 

µε ΑΜ ∆ΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11,προκειµένου να 

αναλάβει την υπεράσπιση των 1.Αντωνίου Καµπάκα πρώην ∆ηµάρχου και 2.Βερλέκη 

Νικόλαου πρώην Αντιδηµάρχου , οι οποίοι παραπέµπτονται ενώπιον του Η’ 

Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών ,κατά τη δικάσιµο της 27.02.2018 ή σε 

κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

8.Έγκριση πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών για 

την «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή 

της σύµβασης για τις ανάγκες του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» καθώς και κατακύρωση οριστικών αναδόχων. 

 

 

 

                       

 

 

                      Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  

 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 

 

 


