
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ          04/05/2018 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.               4719 
∆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  9η 

 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 9η του µηνός ΜΑΙΟΥ 2018,ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., για τη 
συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
 
1.Συζήτηση-Απόφαση επί του θέµατος «Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-Ενίσχυση 
της Συµµετοχής –Βελτίωση της οικονοµικής αναπτυξιακής λειτουργίας των 
ΟΤΑ[ Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 
2.Έγκριση 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Καισαριανής 
οικονοµικού έτους 2018.  
3.Έγκριση µελέτης του έργου µε τίτλο «Επεµβάσεις προς αποκατάσταση 
ασφαλείας αγωνιστικού χώρου Μιχάλης Κρητικόπουλος». 
4.Καθορισµός του υπόχρεου φορέα για την αποπληρωµή των δαπανών 
συντήρησης λειτουργίας του ακινήτου του «Βιοκλιµατικού Παιδικού Σταθµού» 
του ∆ήµου Καισαριανής. 
5.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών στο όνοµα του Ευσταθίου 
Χρήστου. 
6.Έγκριση απολογισµού Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής οικονοµικού 
έτους 2016. 



7.Έγκριση απολογισµού Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής οικονοµικού 
έτους 2017. 
8.Έγκριση απολογισµού ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής οικονοµικού 
έτους 2016. 
9.Έγκριση απολογισµού ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής οικονοµικού 
έτους 2017. 
10.Σύσταση και ορισµός µέλους για την εφαρµογή του άρθρου 36 του 
Ν.4508/2017(επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος σε ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες) 
11.Έγκριση διενέργειας θεατρικής παράστασης µε τίτλο «Κυρίες και Κύριοι 
καθίσατε ανέτως» και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
12.Παραχώρηση  δικαιώµατος  χρήσης  Οικογενειακού  µνήµατος µε  στοιχεία 
[(Κ)Γ-2-12)] νέο Β-Κ21-10 στην κ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ 
και της ΧΑΡΙΤΙΝΗΣ.  
13.Επιστροφή οικογενειακών µνηµάτων. 
14.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας  ΝΕΦΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΟΥ ΣΑΡΑΝ  για το χρονικό διάστηµα από 28/06/2018 έως 27/12/2018.  
15.Έγκριση δωρεάς βρύσης της κ. Αφεντουλίδου Αλεξάνδρας προς το 
∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
16.Έγκριση δωρεάς βρύσης του κ. Χριστοφορίδη Ευστράτιου προς το 
∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


