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                  3. Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  6η 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την  23η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 19:00 µ 
.µ., για τη συζήτηση στο κατωτέρω θέµα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 

1. 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. 

2. Έγκριση µελέτης εφαρµογής έργου µε τον τίτλο : «Βελτίωση και 
αναβάθµιση της διαµόρφωσης δύο παιδοτόπων στο ∆ήµο 
Καισαριανής» , προϋπολογισµού 189.545,69 € ( µε Φ.Π.Α. 23%) 

3. Έγκριση µελέτης του έργου «Ολοκλήρωση οριστικού δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ήµου Καισαριανής» προϋπολογισµού 
3.250.000,00€ ( µε Φ.Π.Α. 23%) .  

4. Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 
∆ήµου Καισαριανής. 

5. Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού δ’ τριµήνου.  
6. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων έτους 2015 της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. 



7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας 
διαγωνισµού για προµήθεια αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου 
(καθαριότητας, χαρτικά κλπ) του ∆ήµου και όλων των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆. 

8. Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΜΙΚΡΑ 
ΑΣΙΑ)». 

9. Έγκριση τροποποίησης(αλλαγή σε κωδικό εσόδων) ολοκληρωµένου 
πλαισίου δράσης οικονοµικού έτους 2016.  

10. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του 
ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ(ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)». 

11. Έγκριση επιχορήγησης  ποσού 100.000,00€ προς το ΝΠ∆∆ 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για κάλυψη µισθοδοσίας εργαζοµένων, 
Μονίµων , Αορίστου Χρόνου και ΣΟΧ µηνός Φεβρουαρίου 2016. 

12. Έγκριση εκδήλωσης αναδάσωσης λόφου ΑΡΑΠΗ του ∆ήµου 
Καισαριανής καθώς και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 

13. Έγκριση ανάθεσης του έργου : «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ 
2016» στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Καισαριανής 
(Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού, Αθλητισµού, Αναψυχής 
και Ανάπτυξης Καισαριανής –ΚΕ.∆Η.Κ) καθώς και έγκριση της σχετικής 
πίστωσης. 

14. Έγκριση για αποκριάτικες εορταστικές εκδηλώσεις ΑΠΟΚΡΙΕΣ-
ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2016. καθώς και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 

15. Έγκριση αποδοχής εσόδων του ∆ήµου ποσού 2.670,00€ από δωρεές 
για χρήση του γηπέδου «ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ» από 22-12-2015 έως 11-2-
2016. 

16. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων για τον αρ. 
παροχής 100794510 της Γρύλλη Αγλαΐας . 

17. Έγκριση κατανοµής ποσού 49.166,14€ ευρώ ( 49.240,00- κρατήσεις 
73,86€) για την 1η δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2016 .( Πρωτ. Σχολ.Επιτ. 25.666,14 € και ∆ευτ.Σχολ.Επιτ. 23.500,00€  
, τροχονόµοι  1.485,00 € στην  Πρωτοβάθµια ) .    

18. Έγκριση αποδοχής δωρεάς κάδων ανακύκλωσης. 
19. ∆ιαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο µισθωµάτων αίθουσας 

∆ηµοτικού Νεκροταφείου βάση της απόφασης µε αριθµό 1880/2015 
του Πρωτοδικείου Αθηνών και επαναβεβαίωση αυτών. 

20. Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανόντα ΚΑΠΟΥΡΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
του Ζαχαρία και της Έρσης για το χρονικό διάστηµα από 28/01/2016 
έως 27/01/2017. 

21. Έγκριση επιστροφής οικογενειακού µνήµατος. 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


