
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονοµικής Επιτροπής  »       

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
 

Καλείστε να προσέλθετε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ (λόγω ηµεροµηνιών δικασίµων )δηµόσια 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
την  12 η 

του  µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα  
13.00 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. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας από κοινού ή καθενός χωριστά , 
παραστάσεως και αµοιβής του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Ζαχόπουλου του 
Θεοφάνη (Α.Μ. ∆.Σ.Α 7705) , Θεοφάνη Ζαχόπουλου του Παναγιώτη ( Α.Μ.  ∆.Σ.Α. 
28828) και  Ιωάννη Τριανταφύλλου του Γεωργίου ( Α.Μ. ∆.Σ.Α. 26422) κατοίκων 
Αθηνών , οδός Μηλιώνη , αριθµ. 1 , µελών της εταιρείας δικηγόρων µε την επωνυµία 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Α.Μ.  ∆.Σ.Α.80086), για 
να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καισαριανής ενώπιον του τριµελούς εφετείου Αθηνών  
στις 13. 12.2016. 
2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ∆ήµου Καισαριανής. 
3. Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού Γ’ τριµήνου 2016. 
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια Μαρµάρων και 
µαρµάρινων πλακών για την κατασκευή µνηµείου στο τάφο του Επίτιµου δηµάρχου 
Καισαριανής Π.Μακρή. 
5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προµήθεια µηχανηµάτων 
τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροµηχανολογικών εξαρτηµάτων για την υποστήριξη της 
∆ασοπροστασίας του ∆ήµου µας  συνολικού ποσού 6.500,00 ευρώ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
   
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:      07-12-2016 
Αρ. Πρωτ:          13298 
 
 
 
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 
 



6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προµήθεια εφαρµογής-
υποσυστήµατος “∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ” για να χρησιµοποιηθεί 
για την υποστήριξη της υπηρεσίας του κοιµητηρίου και της υπηρεσίας εσόδων του 
∆ήµου µας  συνολικού ποσού 3.484,40 ευρώ. 
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προµήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και συστήµατος ήχου για την υποστήριξη του Πνευµατικού Κέντρου 
του ∆ήµου µας  συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ. 
8.  Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών , Ελένη 
Ζαφειρίου του Οδυσσέα µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 7889 , κάτοικο Αθηνών ,οδός Σίνα ,αρ.34, 
προκειµένου να µελετήσει την ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της 
από 12/1/2016 µήνυσης του Χρήστου Παπαιωάνου κατά της Ψιλοπάτη Ουρανίας για 
παράβαση καθήκοντος και παράβαση του άρθρου 22 παρ.4 του ν. 2472/1997 και να 
συντάξει υπόµνηµα εξηγήσεων της Ψιλοπάτη Ουρανίας µετά την από 8/9/2016 
παραγγελία της Εισαγγελέα. 
9. Προµήθεια αθλητικού υλικού για την υποστήριξη και υλοποίηση των 
προγραµµάτων αθλητισµός για όλους της Γ.Γ.ΓΑ. 
10. Προµήθεια για την λειτουργία του συστήµατος αποκοµιδής των απορριµµάτων 
καθώς και την  σταθεροποίηση των κάδων απορριµµάτων. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 
 


