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 Πίνακας δηµοσίευσης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  την        

19.06.2017. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :   

 

1.Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού , µελέτης τεχνικών 

προδιαγραφών για την "Προµήθεια αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου ,διάρκειας ενός 

έτους από την υπογραφή της σύµβασης , για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής 

,των σχολικών επιτροπών , του ΝΠ∆∆ «Λεωνίδας Μανωλίδης », του ΝΠΙ∆  

Κ.Ε.∆Η.Κ & της ∆οµής «Κέντρου Κοινότητας» του ∆ήµου Καισαριανής", 

(προϋπολογισµού 60.232,28€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) καθώς και έγκριση 

διάθεσης της σχετικής πίστωσης. 
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2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση σε τοπική εφηµερίδα 

της απόφασης του ∆ηµάρχου που αφορά την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης 

του προσωπικού του ∆ήµου µας για το Β' εξάµηνο του έτους 2017. 
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3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση σε τοπική εφηµερίδα 

του προγράµµατος του θερινού δηµοτικού κινηµατογράφου ΑΙΟΛΙΑ για το 

καλοκαίρι του 2017. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ               ΑΡ.ΑΠΟΦ.124 

 

4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση σε τοπική εφηµερίδα 

του προγράµµατος του θερινού δηµοτικού κινηµατογράφου ΑΙΟΛΙΑ για το 

καλοκαίρι του 2017. 
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5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία καθαρισµού φρεατίων 

υδροσυλλογής του ∆ήµου µας. 
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6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια µπαταριών κλειστού 

τύπου για τα οχήµατα του ∆ήµου µας. 
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7.Απόδοση λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 1/2017. 
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8.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 31
ο
 ) κατά τη δικάσιµο της 19.06.2017 ή 

σε κάθε µετ´ αναβολή δικάσιµο και να επιµεληθεί για την σύνταξη απόψεων της 

υπηρεσίας. 
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9. 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 31
ο
 ) κατά τη δικάσιµο της 19.06.2017 ή 

σε κάθε µετ´ αναβολή δικάσιµο και να επιµεληθεί για την σύνταξη απόψεων της 

υπηρεσίας. 
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                                                               Ο     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

& ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 


