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 Πίνακας δηµοσίευσης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  την        

25.05.2018. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :   

 

1. Έγκριση 4
ης

  Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού  Έτους 2018 . 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 109 

 

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσµατος 

συνοπτικού διαγωνισµού για την Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για 

τους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής και των Σχολικών 

Επιτροπών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 110 

 

3. Έγκριση Κατασκευής Τοιχίου Αντιστήριξης Οικίσκου µε προϋπολογισµό 5.431,90 

χωρίς ΦΠΑ ή 6.735,56 µε ΦΠΑ 24% 

 

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 

 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία καθαρισµού φρεατίων 

υδροσυλλογής του ∆ήµου µας. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 111 

 

5. Ορισµός δικηγόρου προκριµένου να προχωρήσει σε γνωµοδότηση επί του από 

14.02.2018 αιτήµατος του Αλεξόπουλου Παναγιώτη για την αποζηµίωση από το  

∆ήµο Καισαριανής  , έπειτα από φθορές που υπέστη το όχηµα του από πτώση 

δέντρου .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 112 

 

 

6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού µέσω του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου και 

την  σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις οδών 



∆ήµου Καισαριανής» προϋπολογισµού 322.577,50 € πλέον του ΦΠΑ 24%  µε 

βάση το αποτέλεσµα κλήρωσης στο  ΜΗΜΕ∆ 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 113 

                                                 

7.Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού εκτέλεσης έργου, έγκριση όρων ∆ιακήρυξης 

ανοικτής διαδικασίας µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου και την  σύναψη ∆ηµόσιας 

Σύµβασης εκτέλεσης του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις οδών ∆ήµου Καισαριανής» 

προϋπολογισµού 322.577,50 € πλέον του ΦΠΑ 24% 77.418,60 €. 
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8.Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Σταυρούλα 

Μαυροµατίδου του Γεωργίου µε Α.Μ. ∆.Σ.Α. 16312 κάτοικο Αθηνών , οδός 

Ακαδηµίας αρ.72 , όπως εµφανιστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

, κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής του ∆ήµου για την αποµάκρυνση της 

κεραίας κινητής τηλεφωνίας ως και κατά τη συζήτηση της αιτήσεως των 

ασφαλιστικών µέτρων και σε κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 115 

 

9. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τη δικηγόρο Αθηνών Χριστίνα 

∆ηµοπούλου του Γρηγορίου µε Α.Μ ∆.Σ.Α. 31496 κάτοικου Αθηνών , οδός 

Ιπποκράτους αρ. 44 , όπως εµφανιστεί και εκπροσωπήσει το ∆ήµο ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και σε 

κάθε µετ΄ αναβολή δικάσιµο. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                    ΑΡ.ΑΠΟΦ. 116 

 

10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία ««εργασίες 

απεντόµωσης – µυοκτονίας» στα κτίρια και διάφορους χώρους του ∆ήµου µας. 
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                                                     Ο     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 & ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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