
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 στις 27
 
του  µηνός 

ΜΑΡΤΙΟΥ  έτους 2017, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 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. Κατακύρωση αποτελέσµατος δ/µού για την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 

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

διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφής της σύµβασης».  

2Εισήγηση ορισµού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισµού µελετών :  

«Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και Αντιστήριξης κτιρίου ΚΗΦΗ» συνολικού 

προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 13.300 € 

3Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ταχυδροµικών φακέλων 

µε προπληρωµένο τέλος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

4Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση ανανέωσης πρόσβασης σε 

ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ για την λειτουργία των υπηρεσιών του 

∆ήµου. 

5Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια υγρών καθαρισµού 

κάδων απορριµµάτων και βαµµένων – άβαφων επιφανειών. 

6 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη 

εφαρµογών λογισµικού καθώς και την προµήθεια των προγραµµάτων α) εξαγωγή 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

   

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:      24-03-2017 

Αρ. Πρωτ:          3672 

 

 

 

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 
 



στοιχείων µισθοδοσίας για τον υπολογισµό του ΕΦΑΠΑΞ και β) υποσύστηµα 

διαύγειας . 

7 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Αντικατάσταση εξωτερικής 

διακλάδωσης λόγω έµφραξης» . 

8 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια λιπασµάτων , 

εντοµοκτόνων , µυκητοκτόνων για την λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

9 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια φυτών , χωµάτων και 

τύρφης για την λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

10Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια εργαλείων και 

αναλώσιµων υλικών για τις ανάγκες του Τµήµατος Πρασίνου. 

11 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια διαφόρων ειδών 

ξυλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

12 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια σιδηρουργικών υλικών 

για τις ανάγκες  των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

13 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «∆ιαµόρφωση χώρου για την 

µεταφορά της λαϊκής αγοράς». 

14.Προχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών Προυσανίδη 

Ιορδάνη του Αναστασίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α 4947 , προκειµένου να καταθέσει 

προτάσεις, προσθήκη-αντίκρουση , να λάβει ένορκες βεβαιώσεις και να 

εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ή σε κάθε 

µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ    ΗΛΙΑΣ 

 

 


