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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
       ΠΡΟΣ: 
          
                                                         1.Δήμαρχο κ.Βοσκόπουλο Χρήστο 
                                                         2.Γεν. Γραμματέα του Δήμου 
                                                         3. κ.κ. Αντιδημάρχους  
                  4. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  
                                                    5. Δ/ντες Δήμου 
                                                         6.Αρμόδιους Προϊσταμένους                                                        
                                                           υπηρεσιών οι οποίοι υποχρεούνται                            
                                                           να υποβάλουν εγγράφως  εισηγήσεις 
                                                         7.Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων 
                                                            Καισαριανής  
                                                         8. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 
                                                          του Δήμου μας 
                                                         9. Πληροφορική Δήμου 
 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  25η 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και τηλεφώνου (καθώς και η ψηφοφορία αυτής) την 21η του μηνός 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021,ημέρα ΤΡΙΤΗ με ώρα έναρξης 10:00 π. μ. και ώρα 
λήξης 11:00 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 
παρ. 5 και 75 παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν 
με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και των σχετικών πιστώσεων 
οικονομικού έτους 2021 Δήμου Καισαριανής. 
2.Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
3.Λήψη απόφασης ορισμού υπαλλήλων χορήγησης δικαιωμάτων υπογραφής 
παραλαβής επιταγών από οφειλέτες του Δήμου και εξόφλησης χρηματικών 
ενταλμάτων  του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού  καθώς και για 
κάθε συναφή τραπεζική εργασία μεταφοράς χρημάτων προς κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου» .   
4.«Λήψη απόφασης ορισμού υπαλλήλων για την  χορήγηση δικαιωμάτων 
μεταφοράς χρημάτων και για την εκπροσώπηση  των διατραπεζικών 
πληρωμών (e-banking) σε όλους τους λογαριασμούς του Δήμου στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων  προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου » .  



5.«Λήψη απόφασης ορισμού υπαλλήλων χορήγησης δικαιωμάτων μεταφοράς 
χρημάτων και για την εκπροσώπηση  των διατραπεζικών πληρωμών (e-
banking) σε όλους τους λογαριασμούς του Δήμου στην τράπεζα Eurobank 
προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου » . 
6.«Λήψη απόφασης ορισμού υπαλλήλων χορήγησης δικαιωμάτων μεταφοράς 
χρημάτων και για την εκπροσώπηση  των διατραπεζικών πληρωμών (e-
banking) στον  λογαριασμό με αριθμό 0026.0286.12.0200169232  του 
νομικού προσώπου ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ – ΑΣΙ  στην τράπεζα Eurobank προς κάλυψη 
των αναγκών του » .   
 
  
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


