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∆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  17η 
 

 
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 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30 µ.µ., για 
τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
 
1.Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ∆ήµου 
Καισαριανής. 
 
2.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Α ΄ Τριµήνου . 
 
3.Έγκριση µελέτης έργου µε τίτλο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ16)» 
προϋπολογισµού 42.960,51€(µε Φ.Π.Α. 24%).  
 
4.Έγκριση της αρ.πρωτ. 7516/05-07-2016 αιτήσεως της εταιρείας Vodafone-
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (σχετικά 
µε υπόγεια εγκατάσταση οπτικών ινών). 
 
5.Έγκριση απόφασης για την υποβολή προτάσεων προς χρηµατοδότηση στο 
: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδοµές µεταφορών , περιβάλλον και 
αειφόρος ανάπτυξη» και ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «∆ιατήρηση και 



προστασία του περιβάλλοντος –προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων µε τίτλο «∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  
 
6.Υποβολή πρότασης (αίτησης χρηµατοδότησης) του ∆ήµου Καισαριανής για 
τη σύσταση και λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» στο πλαίσιο του άξονα 
προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της πρόσκλησης µε κωδικό 
ΑΤΤ025/11/07/2016 (Α/Α ΟΠΣ:1662). 
 
7.Πρόσληψη ενός (1) νυχτοφύλακα µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 
δύο (2) µηνών , για τις έκτακτες κατεπείγουσες εποχιακές ανάγκες του 
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Καισαριανής. 
 
8.Αίτηµα για την ίδρυση και λειτουργία δηµόσιου Ι.Ε.Κ. στο ∆ήµο Καισαριανής 
και στο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Καισαριανής ( αρ.πρωτ.7252/28.06.2016). 
 
9.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του 
∆ήµου Καισαριανής. 
 
10.Έγκριση επιχορήγησης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) προς το 
ΝΠΙ∆ «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καισαριανής –ΚΕ∆ΗΚ», έναντι της 
ετήσιας χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του ετήσιου Προγράµµατος 
∆ράσης της. 
 
11.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 
ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ για το χρονικό διάστηµα από 14/07/2016 
έως 13/07/2017. 
 
12.Έγκριση επιστροφής του δικαιώµατος χρήσης οστεοθήκης µε αριθµό ( 
003-015) στο ∆ήµο Καισαριανής.  
 
13.Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την οικογένεια ∆.Ε. 
 
14. Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την οικογένεια Γ.∆. 
 
 
 
  

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 


