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Πίνακας δηµοσίευσης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  την           
09.06.2020. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ :  
 
1. Έγκριση της µελέτης – τεχνικών προδιαγραφών για την «προµήθεια και 
τοποθέτηση 1 αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (µετά των βάσεων έδρασής 
τους) στον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου». 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                                             ΑΡ. ΑΠΟΦ. 58 
 
2. Έγκριση της µελέτης – τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια απαιτούµενου 
εξοπλισµού λειτουργικότητας για 5 αίθουσες διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής 
αγωγής. 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                                                               ΑΡ. ΑΠΟΦ. 59 
 
 
3. Προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 
για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο «προµήθεια 
και τοποθέτηση 1 αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (µετά των βάσεων 
έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου». 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                                                               ΑΡ. ΑΠΟΦ. 60 
 
4. Προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 
για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο «προµήθεια 
απαιτούµενου εξοπλισµού λειτουργικότητας για 5 αίθουσες διδασκαλίας δίχρονης 
προσχολικής αγωγής». 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                                                               ΑΡ. ΑΠΟΦ. 61 
 
 
5. Έγκριση σύναψης και υπογραφής συµφωνητικού συνεργασίας του ∆ήµου 
Καισαριανής µε εταιρεία ανακύκλωσης ενδυµάτων και υποδηµάτων. 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                                                               ΑΡ. ΑΠΟΦ. 62 
 



6. Έγκριση όρων πρόχειρης, φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δηµοπρασίας για 
την εκποίηση µεταλλικών σκευών (από ορείχαλκο και αλουµίνιο) που 
συγκεντρώνονται κατά τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου.  
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ                                                              ΑΡ. ΑΠΟΦ. 63 
 
 
7. Oρισµός επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης για την προµήθεια 
ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3.  
 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                                                               ΑΡ. ΑΠΟΦ. 64 
 
8. Πρόσληψη δεκαοκτώ (18) εργαζοµένων για τις κατεπείγουσες και άµεσες ανάγκες 
της υπηρεσίας καθαριότητας των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Καισαριανής και τις 
ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου Καισαριανής µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου (4) τεσσάρων µηνών λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού.  
 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                                                               ΑΡ. ΑΠΟΦ. 65 
 

 
 
 

Ο     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 

& ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                 
 

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 
 
 
 

 
 
 


