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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  19η 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 15η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ. 
µ., για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
Ενηµέρωση  παιδικών σταθµών 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
 
1.Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Β ΄ Τριµήνου . 
 
2.Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ∆ήµου 
Καισαριανής. 
 
3. Έγκριση  Α ΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του 
Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας ∆ήµου Καισαριανής 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ».  
 
4.Λήψη απόφασης στα πλαίσια της επανυποβολής στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για 
ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης κατασκευής του έργου :  
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ». 



5.Έγκριση απόφασης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης µε την ∆ιοίκηση της 
ΠΕΑΕΑ-∆ΣΕ για την συµπλήρωση των 75 χρόνων Ίδρυσης του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπου(ΕΑΜ). 
 
6.Ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και 
δεδοµένων του ∆ήµου Καισαριανής και των εποπτευόµενων νοµικών 
προσώπων , κατ ΄ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4305/2014. 
 
7.Έγκριση ορισµού υπευθύνου λογαριασµού για έργα που εξοφλούνται µέσω 
Τράπεζας Ελλάδος. 
 
8.Έγκριση για την κατανοµή ποσού 49.166,14€ ευρώ (49.240,00-κρατήσεις 
73,86) σαν 3η δόση από τους κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτοτς 2016 , για 
την κάλυψη δαπανών των σχολείων , στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου µας 
και την αµοιβή των Σχολικών τροχονόµων 
 
9.∆ιαγραφή οφειλής από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών κοινόχρηστων 
χώρων βάσει απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 
10.Παράταση µίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ηρώων Σκοπευτηρίου 1-3, για 
τις ανάγκες του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Καισαριανής. 
 
11.Έγκριση διενέργειας οργάνωσης της εκδήλωσης «ΚΕΣΚΕΚΙ 2016» από το 
Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού Καισαριανής «Μικρά Ασία». 
 
12.∆ωρεά βρύσης στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Καισαριανής της κ. Κάραλη 
Ζωγράφω. 
 
13.∆ωρεάν εκταφή των απόρων συµπολιτών µας Νικολάου και Μαρίας 
Αθανασόπουλου. 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 


