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 Πίνακας δηµοσίευσης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  την        

26.06.2018. 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :   

 

1.Έγκριση µελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων – 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ) για την προµήθεια αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου , 

διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Καισαριανής , των σχολικών του επιτροπών , του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 

∆ικαίου ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ , της κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕ∆ΗΚ) και 

των ∆οµών Παροχής Βασικών αγαθών του ∆ήµου Καισαριανής. 
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2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια  ειδών παντοπωλείου 

διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Καισαριανής και της ∆οµής Κέντρο Κοινότητας  του ∆ήµου µας. 
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3.Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη προµήθεια 

αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου , διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της 

σύµβασης για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής , των σχολικών του επιτροπών , 

του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ , της 

κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕ∆ΗΚ) και των ∆οµών Παροχής Βασικών αγαθών του 

∆ήµου Καισαριανής.. 
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4. Έγκριση όρων διακήρυξης «ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ), ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ.23 ΤΟΥ Π.∆. 116/2004». 
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5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες περίφραξης ανοιχτών 

αθλητικών χώρων του ∆ήµου Καισαριανής. 
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6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια έντυπου υλικού 

δηµοσιότητας για τις ανάγκες των ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών και του 

Κέντρου Κοινότητας του δήµου µας. 
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7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια και τοποθέτηση 

υαλοπινάκων στο Κέντρο του ∆ασοφυλακείου στο ∆ήµο Καισαριανής. 
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8.Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού και καταβολής δαπάνης αποζηµίωσης λόγω 

πρόκλησης φθοράς σε επαγγελµατικό όχηµα από πτώση κλαδιού δέντρου.  

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

 

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσµατος 

ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος 

τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 , ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα 

και ενός θρυµµατιστή κλαδιών και µικρών κορµών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του ∆ήµου Καισαριανής. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΡ.ΑΠΟΦ. 152 

 
 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

                                                   Ο     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 & ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                  

 

                                                      ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 

 

 

 

 


