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Πίνακας δηµοσίευσης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  την      

14.02.2017. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :   

 

1.Ψήφιση των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 

,οικονοµικού έτους 2017. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 8 

 

2.Έγκριση προµήθειας «ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του ∆ηµοτικού 

φωτισµού και όλων των δηµοτικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας» µε Συνοπτικό 

∆ιαγωνισµό συνολικού ποσού 49.420,20 ευρώ , οι τεχνικές προδιαγραφές , η σχετική 

δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την ανωτέρω προµήθεια . 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 9 

 

3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια µελανοταινιών για 

όλους τους εκτυπωτές του ∆ήµου µας συνολικού ποσού 13.179,96 ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 10 

 

4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια χρωµάτων ,εργαλείων 

ελαιοχρωµατισµού και άλλων συναφών ειδών για την συντήρηση των κοινόχρηστων 

χώρων και των δηµοτικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας συνολικού ποσού 9.622,40 

ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11 

 

5.Έγκριση όρων διακήρυξης, για την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 

γάλακτος(γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής 

, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης βάσει του Ν 4412/2016. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 12 

 

6.Έγκριση  δαπάνης- διάθεση πίστωσης και προµήθειας «φρέσκου παστεριωµένου 

γάλακτος (γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής 



διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης µας» µε συνοπτικό διαγωνισµό 

συνολικού ποσού 36.744,89 ευρώ καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών . 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 13 

 

7.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και αξιολόγησης 

αποτελέσµατος (προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού µε πρόχειρο διαγωνισµό) Έτους 

2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 14 

 

8.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και αξιολόγησης 

αποτελέσµατος (προµήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό  µε πρόχειρο 

διαγωνισµό) Έτους 2017. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 15 

 

9.Ορισµός Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά τη διενέργεια ∆ιαγωνισµών και 

Αξιολόγησης Αποτελέσµατος (προµηθειών µε πρόχειρο διαγωνισµό)  

Έτους 2017. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 16 

 

10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια σκουπών έξι ραφών 

συνολικού ποσού 1.215,20 ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 17 

 

11Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες παραγωγής εντύπων για να 

καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου µας συνολικού ποσού 11.000 ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 18 

 

12.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια δύο (2) 

φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων µε leasing για την κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του ∆ήµου µας συνολικού ποσού 4.240,80 ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 19 

 

13.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής 

υποστήριξης των φωτοτυπικών µηχανηµάτων του ∆ήµου µας συνολικού ποσού 5.000 

ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 20 

 

14.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια αδρανών – 

οικοδοµικών υλικών και εργαλεία χειρός για την συντήρηση και την κατασκευή 

έργων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου µας συνολικού ποσού 8.187,72 ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 21 



15.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια γραφικής ύλης για να 

καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου µας συνολικού ποσού 3.970,49 

ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 22 

 

16.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 

Α4και Α3 για να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου µας συνολικού ποσού 3.852,37 

ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 23 

 

17.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια σάκων απορριµµάτων 

συνολικού ποσού 7.911,20 ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 24 

 

18.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια πινακίδων σήµανσης 

του Κ.Ο.Κ και συναφών ειδών για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου µας συνολικού 

ποσού 4.540,26 ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 25 

 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ασφαλτοµίγµατος το 

οποίο θα χρησιµοποιηθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου µας συνολικού 

ποσού 4.994,72 ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26 

 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια τροχήλατων κάδων 

απορριµµάτων συνολικού ποσού 19.716,00 ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 27 

 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση αδειών χρήσης 

αντιµικροβιακού προγράµµατος ( antivirus ) Η/Υ και αγορά νέων αδειών για την 

ασφάλεια του δικτύου του ∆ήµου µας συνολικού ποσού 868,00 ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 28 

 

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης 

και αντιστήριξης κτιρίου ΚΗΦΗ» 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 29 

 

23. Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆’ τριµήνου 2016. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΡ. ΑΠΟΦ. 30 

 



24.Έγκριση της απόδοσης της Πάγιας Προκαταβολής του ∆ήµου Καισαριανής για το 

έτος 2016. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 31 

 

25.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αµοιβή της ελεγκτικής εταιρείας 

για Ισολογισµό και αποτελέσµατα χρήσης. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 32 

 

26.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών Λάµπρο Μίχο 

µε Α.Μ.  ∆.Σ.Α. 8409, να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 32
ο
) κατά τη δικάσιµο της  28.02.2017 ή 

σε κάθε µετ ’αναβολή δικάσιµο και να επιµεληθεί για τη σύνταξη απόψεων της 

υπηρεσίας. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 33 

 

27. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών Λάµπρο Μίχο 

µε Α.Μ.  ∆.Σ.Α. 8409, να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 32
ο
) κατά τη δικάσιµο της  28.02.2017 ή 

σε κάθε µετ ’αναβολή δικάσιµο και να επιµεληθεί για τη σύνταξη απόψεων της 

υπηρεσίας. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 34 

 

28. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών Λάµπρο Μίχο 

µε Α.Μ.  ∆.Σ.Α. 8409, να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 32
ο
) κατά τη δικάσιµο της  28.02.2017 ή 

σε κάθε µετ ’αναβολή δικάσιµο και να επιµεληθεί για τη σύνταξη απόψεων της 

υπηρεσίας. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 35 

 

29. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών Λάµπρο Μίχο 

µε Α.Μ.  ∆.Σ.Α. 8409, να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 32
ο
) κατά τη δικάσιµο της  28.02.2017 ή 

σε κάθε µετ ’αναβολή δικάσιµο και να επιµεληθεί για τη σύνταξη απόψεων της 

υπηρεσίας. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 36 

 

30. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Σπυρίδωνα Κουσουρή 

του Νικολάου µε Α.Μ.  ∆.Σ.Α. 27413, κατοίκου Αθηνών , οδός Βαρατάση αρ.2 , 

όπως εµφανιστεί ενώπιον του ∆’ Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιµο 

της  17.02.2017 ή σε κάθε µετ ’αναβολή δικάσιµο. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                          ΑΡ. ΑΠΟΦ. 37 

 



31.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον δικηγόρο Αθηνών Προυσανίδη 

Ιορδάνη του Αναστασίου Α.Μ.  ∆.Σ.Α . 4947 , κατοίκου Αθηνών , οδός 

Πανεπιστηµίου 59 & Μπενάκη Εµµανουήλ 5 , όπως εµφανιστεί ενώπιον του 

∆ιοικητικού Εφετείου (Τµήµα 15
ο
 τριµελές) στις 14.02.2017  ή σε κάθε µετ ’αναβολή 

δικάσιµο. 

  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 

 
 

 

 

Ο     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

& ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 


