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 Πίνακας δηµοσίευσης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  την        

13.02.2018. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :   

 

1. Έγκριση ανακλητικής απόφασης για διαγραφή ποσών που δεσµεύτηκαν σε 

διάφορους Κ.Α του προϋπολογισµού του ∆ήµου , οικονοµικού έτους 2017. 
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2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού που αφορά «Προµήθεια 

επίπλων για τον εξοπλισµό βιοκλιµατικού παιδικού σταθµού» ∆ήµου Καισαριανής 

(φάση :ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης) καθώς και κατακύρωση 

οριστικών αναδόχων.. 
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3. Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ ΄  Τριµήνου 2017 

∆ήµου Καισαριανής. 
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4. Σύσταση παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Καισαριανής οικονοµικού έτους 2018. 
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5. Έγκριση συµµετοχής υπαλλήλου του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου µας Λάζου 

Χρυσούλας κλάδου ΤΕ Μουσικών σε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. σε σεµινάριο 

Μουσικοκινητικής που θα πραγµατοποιηθεί από την εταιρεία Εµψύχωσης (Αθήνα) 

από τις 10-01-2018 µέχρι τις 10-04-2018 και έγκριση της σχετικής πίστωσης. 
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6. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών , Λάµπρο Μίχο 

,όπως εκπροσωπήσει το ∆ήµο Καισαριανής ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 29
ο
 )κατά τη δικάσιµο της 22.02.2018 ή σε κάθε µετ’ 

αναβολή δικάσιµο. 
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7. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο Αθηνών , Λάµπρο Μίχο, 

µε ΑΜ ∆ΣΑ 8409, κάτοικο Αθηνών , οδός Κολοκοτρώνη αρ.11,προκειµένου να 

αναλάβει την υπεράσπιση των 1.Αντωνίου Καµπάκα πρώην ∆ηµάρχου και 2.Βερλέκη 

Νικόλαου πρώην Αντιδηµάρχου , οι οποίοι παραπέµπτονται ενώπιον του Η’ 

Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών ,κατά τη δικάσιµο της 27.02.2018 ή σε 

κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
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8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού 

Α4 & Α3 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 27 

 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταχώρηση σε εφηµερίδα του 

προγράµµατος των αποκριάτικων εκδηλώσεων του ∆ήµου Καισαριανής. 
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10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια µελανοταινιών για 

όλους τους εκτυπωτές για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής . 
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11.Έκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκµίσθωσή  µηχανήµατος 

οδοποιίας για τις ανάγκες συντήρησης πλατειών, οδών , αγωγών κλπ του ∆ήµου 

Καισαριανής. 
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12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 

για την «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών διάρκειας ενός έτους από την 

υπογραφή της σύµβασης για τις ανάγκες του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» καθώς και κατακύρωση οριστικών αναδόχων 
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Ο     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

& ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 

 


