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 Πίνακας δηµοσίευσης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  την        

19.03.2018. 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :   

 

1.  Έγκριση  προµήθειας  «φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος (γάλα ηµέρας) για τους 

δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής διάρκειας ενός έτους από την 

υπογραφή της σύµβασης» µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό συνολικού ποσού 29.967,60 

ευρώ ,οι τεχνικές προδιαγραφές η σχετική δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την 

ανωτέρω προµήθεια. 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΡ.ΑΠΟΦ. 51 

 

2. Έγκριση όρων διακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια φρέσκου 

παστεριωµένου γάλακτος (γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους εργαζόµενους του 

∆ήµου Καισαριανής και των Σχολικών Επιτρόπων του ,διάρκειας ενός έτους από την 

υπογραφή της σύµβασης» Προϋπολογισµού: 33.402,35 € (συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 13% ) 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 52 

 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συµµετοχή ενός (1) υπαλλήλου 

του ∆ήµου σε επιµορφωτικό σεµινάριο του «ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ » 

για την ανάλυση των νέων κρατήσεων – εισφορών  Ν 4387/2016 συνολικού ποσού 

90 ευρώ. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 53 

 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια switch (διανοµέα) για 

την σύνδεση όλων των Η/Υ µε το computer room του ∆ήµου Καισαριανής                        
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 54 

 

5. Απόδοση λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής  2/2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 55 

 

 

 



6. Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για Κ.Τ.Ε.Ο και έκδοσης καρτών 

καυσαερίων. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 56 

 

7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

Εκσκαφών , Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στα όρια του ∆ήµου µας. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 57 
 

8.Έγκριση της µελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και των όρων της σύµβασης για την 

διάθεση Απόβλητων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK) που 

συλλέγονται στα όρια του ∆ήµου Καισαριανής, σε εναλλακτικό φορέα διαχείρισης 

της ΚΥΑ 36259/2010. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 58 

 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταχώρηση των ευχών του 

∆ηµάρχου Καισαριανής για τις εορτές του Πάσχα. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 59 

 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ,εκτυπωτών και λοιπών αναλώσιµων για την λειτουργία των υπηρεσιών 

του ∆ήµου Καισαριανής. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 60 

 

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

για το έτος 2018 . 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 61 

 

12. Απόφαση για την κατάρτιση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

στη διαδικασία επιλογής χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για τη σύναψη επενδυτικού 

δανείου, µε σκοπό την «Ενεργειακή Αναβάθµιση του Οδοφωτισµού του ∆ήµου 

Καισαριανής». 

Ενδεικτικό ύψους προϋπολογιστικής δαπάνης 1.984.000,00 (µε Φ.Π.Α 24%) 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 62 

 

 

 

 

Ο     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 & ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                  

 

                                                      ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 


