
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονοµικής Επιτροπής  »       

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
 

Καλείστε να προσέλθετε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την  11 η 

του  µηνός 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  έτους 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα  13.30 µ. µ. για τη συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :   
 
1.Έγκριση παραστάσεως και αµοιβής του δικηγόρου Αθηνών Πρωτέκδικου 
Νικολάου του Θεόδωρου , µε Α.Μ.  ∆.Σ.Α.  20234 , κατοίκου Αθηνών οδός 
Ιπποκράτους αριθµ. 183 , ενώπιον του Α΄ Τριµελούς ( για πληµµελήµατα) Εφετείου 
Αθηνών , κατά τη δικάσιµο της 28.09.2016 ή σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση δύο(2) ανελκυστήρων 
στο ∆ηµαρχείο Καισαριανής συνολικού ποσού 3.224,00€. 
3.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. 
4.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών. 
5.Ορισµός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την συντήρηση των οχηµάτων 
και των σχετικών ανταλλακτικών τους ( βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 221), έτους 
2017 για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου. 
6.Ορισµός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού για τις προµήθειες µε 
πρόχειρους διαγωνισµούς ( βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 221), έτους 2017 για την 
εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου. 
7.Ορισµός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού για παροχή 
υπηρεσιών µε πρόχειρους διαγωνισµούς ( βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 221), έτους 
2017 για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                           
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                              
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917 

 
 
Καισαριανή:      07-10-2016 
Αρ. Πρωτ:          10982 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
Τα µέλη της Οικονοµικής  Επιτροπής   
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
ΕΝΤΑΥΘΑ 

 
   

 
Κοινοποίηση: 
      1)Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

2)Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητ. Υπηρεσιών 
3)Προϊστάµενο ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών 
4)Προϊστάµενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
5)Προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος 
6)κ.κ. Αντιδηµάρχους 
 



8.Ορισµός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµού για την προµήθεια 
καυσίµων-λιπαντικών ( βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 221), έτους 2017 για την 
εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου. 
9.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσµατος διαγωνισµού 
για την προµήθεια λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου για το ∆ήµο και όλα τα 
εποπτευόµενα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ ( βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 221), έτους 2017 
για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου. 
10.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσµατος διαγωνισµού 
για την προµήθεια τροφίµων για το ∆ήµο και όλα τα εποπτευόµενα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ 
( βάσει του Ν. 4412/2016 άρθρο 221), έτους 2017 για την εύρυθµη λειτουργία του 
∆ήµου. 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 
 
 
 


