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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  23η 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 8η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., για 
τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
  Συζήτηση – ενηµέρωση επί του επικείµενου συνεδρίου της ΚΕ∆Ε  και των 
θεµάτων που θα συζητηθούν 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση β’ αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του  
ΝΠ∆∆ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» 
 
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης ενάντια στους πλειστηριασµούς και τα µέτρα 
αναγκαστικών εισπράξεων στα λαϊκά νοικοκυριά . 
 
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το οξυµµένο πρόβληµα της ανεργίας . 
 
4.Έγκριση απολογισµού πρωτοβάθµιας σχολικής επιτροπής οικονοµικού 
έτους 2013 . 
 



5. Έγκριση απολογισµού δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής οικονοµικού 
έτους 2013 . 
 
6. Έγκριση απολογισµού δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής οικονοµικού 
έτους 2014 . 
 
7.Έγκριση για την κατανοµή ποσού 49.166,14 € ( 49.240,00-κρατήσεις 73,86) 
σαν 4η δόση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 , για την 
κάλυψη δαπανών των σχολείων  , στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου µας 
και την αµοιβή των σχολικών τροχονόµων. 
 
8.Έγκριση επιχορήγησης ποσού 200.000,00 ευρώ προς το ΝΠ∆∆ 
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» για κάλυψη µισθοδοσίας των µονίµων , αορίστου 
χρόνου και ΣΟΧ µηνών Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2016. 
 
9.Έγκριση επιχορήγησης ποσού 1.570,60 προς το ΝΠ∆∆ « ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)» για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών. 
 
10.Έγκριση ορισµού υπευθύνου λογαριασµού για έργα που εξοφλούνται 
µέσω Τραπέζης Ελλάδος. 
 
11.Έγκριση αιτήσεως της εταιρείας Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.  στα πλαίσια της κατασκευής 
του έργου : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» 
 
12.∆ηµιουργία (1) µιας θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή του Τµήµατος 
Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης στο ∆ήµο µας και έγκριση της σχετικής 
πίστωσης. 
 
13.∆ωρεά βρύσης της κ. Καµπριγιάννη Γεωργίας προς το ∆ηµοτικό 
Κοιµητήριο Καισαριανής. 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


