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∆ΗΜΟΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ.       1029 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 28/1/2016 ΤΗΣ  3ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 787 / 25-1-2016 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
(Άρθρο 67, Ν.3852/10) 

       
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
 

1. Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ήµου Καισαριανής προς την 
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., βάση της  18747/25.11.2015 απόφασης του ∆.Σ. της 
εταιρίας. 

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                             ΑΡΙΘ. ΑΠ . 28 
 

2. Έγκριση τροποποίησης των δανειακών συµβάσεων υπ’ αριθµ. 
5396/25.6.2007 και 5397/25.6.2007 που έχει συνάψει ο ∆ήµος 
Καισαριανής µε την Τράπεζα Eurobank  Ergasias A.E.  

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                ΑΡΙΘ. ΑΠ . 29 
 

3. 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. 

 
           ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
 

4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής καυσίµων και λιπαντικών οικονοµικού έτους 
2016 του ∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                             ΑΡΙΘ. ΑΠ . 30 
 

5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής προµηθειών µε πρόχειρο διαγωνισµό 
οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                             ΑΡΙΘ. ΑΠ . 31 



6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής προµηθειών µε απευθείας ανάθεση 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου και των 
ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                             ΑΡΙΘ. ΑΠ . 32 
 

7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής προµηθειών τροφίµων  οικονοµικού έτους 2016 
του ∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                             ΑΡΙΘ. ΑΠ . 33 
 

8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής προµηθειών λοιπών αναλώσιµων και ειδών 
παντοπωλείου  οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου και των 
ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                             ΑΡΙΘ. ΑΠ . 34 
 

9. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών µε απευθείας ανάθεση (Π.∆. 28/80)  
οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                             ΑΡΙΘ. ΑΠ . 35 
 

10. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης οχηµάτων και των 
σχετικών ανταλλακτικών του (Π.∆.28/80)  οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                             ΑΡΙΘ. ΑΠ . 36 
 

11. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής για τις υπηρεσίες µε πρόχειρο διαγωνισµό  
οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου και των ΝΠΙ∆/ΝΠ∆∆. 

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                             ΑΡΙΘ. ΑΠ . 37 
 

12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης 
ακινήτων και εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας (ταβέρνα και καφετέρια 
στο πάρκο του Αι Γιάννη , κατάστηµα-κυλικείο στο ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο, κυλικείο στα συνεργεία του ∆ήµου, κυλικείο εντός του 
∆ηµαρχιακού Καταστήµατος) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Καισαριανής 
(ΚΕ∆ΗΚ) και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Καισαριανής για την 
υπογραφή των αντίστοιχων συµφωνητικών. 

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                             ΑΡΙΘ. ΑΠ . 38 



13. Έγκριση παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανόντα ΦΙΚΑΡΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΟΡΣΑΣ για χρονικό διάστηµα 
από 13/01/2016 έως 12/01/2017. 

 
           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ                             ΑΡΙΘ. ΑΠ . 39 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
   
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


