
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ            24/02/2017 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.                  2241 
∆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  5η 
 

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 2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., 
για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Καισαριανής 
οικονοµικού έτους 2017. 
2.Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων, 
καφέ , αφεψηµάτων, εµφιαλωµένου νερού , αναψυκτικών και ποτών , 
διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης, για τις ανάγκες του 
Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» , της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
(Κ.Ε.∆.Η.Κ) και των ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών του ∆ήµου 
Καισαριανής. 
3.Έγκριση επιχορήγησης ποσού 300.000,00 ευρώ προς το ΝΠ∆∆ 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για κάλυψη µισθοδοσίας των µονίµων , αορίστου 
χρόνου και ΣΟΧ µηνών Φεβρουαρίου –Μαρτίου – Απριλίου  2017. 
4.Έγκριση παράτασης χρόνου  για το έργο : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ» έως 30/1/2017. 
5. Έγκριση παράτασης χρόνου για το έργο : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» «Α/Κ Ιλισσού», µέχρι τις 16/05/2017. 



6.Ορισµός εκπροσώπου ως µέλος κοινής επιτροπής παρακολούθησης της 
προγραµµατικής σύµβασης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ». 
7.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού µε πρόχειρο διαγωνισµό για το έτος 2017. 
8.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια γάλακτος για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό  µε πρόχειρο διαγωνισµό για το έτος 2017. 
9.Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ(ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)». 
10.Έγκριση απολογισµού Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής οικονοµικού 
έτους 2015. 
11.Έγκριση απολογισµού ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής οικονοµικού 
έτους 2015. 
12.Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την οικογένεια  της κας.  Παπαδοπούλου Κλεοπάτρας,  από 
την χρηµατική δωρεά  της ασφαλιστικής εταιρείας  ALLIANZE . 
13.Έγκριση απόφασης για ενοικίαση και σχετική πίστωση  λεωφορείου  
∆ηµοτικής Συγκοινωνία Καισαριανής. 
14.Έγκριση διαγραφής οφειλής  λόγω εκ παραδροµής χρέωσης σε οριστικό 
βεβαιωτικό κατάλογο. 
15.Έγκριση χορήγησης άδειας µετά την αριθµ. πρωτ.: 12903/29-11-2016 
 αιτήσεως της εταιρείας WIND A.E.  για υπόγεια εγκατάσταση οπτικών ινών, 
οι οποίες προορίζονται για χρήση τηλεφωνικών δικτύων . 
16.Αντικατάσταση της αριθ. 211/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
17.Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού( βιβλίων – 
περιοδικών). 
18.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για χρονικό διάστηµα από 23/02/2017 έως 22/08/2017. 
19.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας ΚΟΥΠΡΙΣΙΩΤΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για χρονικό διάστηµα από 27/02/2017 έως 26/02/2018. 
20.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΜΠΟΖΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
για χρονικό διάστηµα από 23/02/2017 έως 22/08/2018. 
21.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανών ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
για χρονικό διάστηµα από 09/02/2017 έως 08/02/2018 . 
22.Έγκριση δωρεάς για ντύσιµο βρύσης µε µάρµαρο της κ. ΣΑΜΙΤΑ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ του Φραγκή προς το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
23.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία Γ-
5-4 στην κ. Παναγοπούλου Αφροδίτη του ∆ηµητρίου και της Μαρίας. 
24.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία Α-
10-73 στον κ. Βλάχο Αριστείδη  του Χαραλάµπους και της Μαρίας. 
25.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία Α-
25-170 στην κ. Μαυροµµάτη Μαρία του Γεωργίου και της Αναστασίας το 
γένος Τσεσµελή. 
26.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία Γ-
8-68 στην κ. Μπαχµέτιεφ Παναγιώτα του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. 
27.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία ∆-
Γ-13-105 στην κ. Μπίθα Βασιλική του Μελέτιου και της Νικολέτας. 
28.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία Γ-
7-4 στον κ. Αγγελόπουλο Αθανάσιο του Γεωργίου και της Αικατερίνης. 



29.Έγκριση επιστροφής και µεταπώλησης οικογενειακών µνηµάτων στο 
∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
30.Έγκριση τακτοποίησης οφειλών στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


