
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 12η του  µηνός 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα  13.00µ.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 δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προµήθεια εργαλείων και 
ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής-συντήρησης µηχανηµάτων για τις 
ανάγκες του τµήµατος Πρασίνου του ∆ήµου Καισαριανής συνολικού ποσού 2.023,71 
ευρώ ( συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α ). 
 
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης των φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου Καισαριανής συνολικού 
ποσού 3.500,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α). 
 
3.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών, Λάµπρο Μίχο, 
µε ΑΜ ∆ΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, προκειµένου να 
µελετήσει τη σχετική ποινική δικογραφία και να συντάξει υπόµνηµα εξηγήσεων του 
τέως ∆ηµάρχου Αντωνίου Καµπάκα µετά την από 11.12.2015 (ΕΓ 69-14/331) 
παραγγελία του κ. Εισαγγελέα. 
 
4. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών, Λάµπρο Μίχο, 
µε ΑΜ ∆ΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, όπως εκπροσωπήσει 
το ∆ήµο Καισαριανής ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (τµήµα Ι΄/ΣΧ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                           
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                              
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917 

 
 
Καισαριανή:8-4-2016 
Αρ. Πρωτ:4032 
 
 
 
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)Προιστάµενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
5)Προιστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος 
6)κ.κ. Αντιδηµάρχους 
 



ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ) κατά τη δικάσιµο της 15.04.2016 ή σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο. 

 
5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών, Λάµπρο Μίχο, 
µε ΑΜ ∆ΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 11, προκειµένου να 
µελετήσει τη σχετική ποινική δικογραφία και να συντάξει υπόµνηµα εξηγήσεων του 
∆ηµάρχου Ηλία Σταµέλου µετά την από 11.12.2015 (ΕΓ 69-14/331) παραγγελία του 
κ. Εισαγγελέα. 
 
 
 
                                     Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 
                                           ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ                                         


