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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  21η 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 25η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ηµέρα TPITH και ώρα 19:00 µ. µ., για 
τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
Ενηµέρωση του ∆ηµάρχου για τρέχοντα ζητήµατα. 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση για εκδήλωσης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου  καθώς και 
έγκριση της σχετικής πίστωσης ποσού €. 
 
2.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το έργο : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» και έγκριση παράτασης 
χρόνου εργασιών για διακπεραίωση διαδικαστικών θεµάτων έως 30/11/2016. 
 
3.Ορισµός ορκωτού ελεγκτή προς έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων του 
∆ήµου ,για το οικονοµικό έτος  2016. 
 
4.Ακύρωση της 33/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καισαριανής 
και παύση λειτουργίας της επιτροπής γνωµοδότησης του άρθρου 94 του 



Ν.3852/2010 περί νέων αρµοδιοτήτων του τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης-
Μητρώου του ∆ήµου Καισαριανής.  
 
5.Έγκριση αιτήσεως της εταιρείας Vodafone-Πάναφον Ανώνυµη Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών . 
 
6.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. 
 
7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών. 
 
8.Έγκριση δωρεάν εκταφής του Πολίτη Νικολάου. 
 
9.Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης οικογενειακού µνήµατος µε στοιχεία Α-9-
66 στην Γαϊτανάρου Μαρία του Φώτη και της Μαριάνθης. 
 
10.∆ωρεά της κ. Χαβούζογλου Πηνελόπης προς το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο 
Καισαριανής . 
 
11.Έγκριση δωρεάν ταφής της ∆έσποινας Ταµπούρογλου. 
 
12.Έγκριση χορήγησης χρηµάτων από τον ειδικό λογαριασµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την Γ.Μ. 
 
13.Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµηθειών καυσίµων-λιπαντικών και 
ορισµός Προέδρου (βάσει του Ν .4412/2016’αρθρο 221) , έτους 2017 για την 
εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου. 
 
14.Ορισµός επιτροπής παραλαβής  προµηθειών µε απευθείας ανάθεση 
(βάσει του Ν .4412/2016’αρθρο 221) , έτους 2017 για την εύρυθµη λειτουργία 
του ∆ήµου. 
 
15.Ορισµός επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών µε απευθείας 
ανάθεση (βάσει του Ν .4412/2016’αρθρο 221) , έτους 2017 για την εύρυθµη 
λειτουργία του ∆ήµου. 
 
16.Ορισµός επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών µε πρόχειρους 
διαγωνισµούς (βάσει του Ν .4412/2016’αρθρο 221) , έτους 2017 για την 
εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου. 
 
17.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια τροφίµων και  
λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου για το ∆ήµο και τα ΝΠ∆∆-ΝΠΙ∆  
(βάσει του Ν .4412/2016’αρθρο 221) , έτους 2017 για την εύρυθµη λειτουργία 
του ∆ήµου. 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


