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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  11η 

 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου». 
 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, 
δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και 
η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης ,την 8η του μηνός 
ΙΟΥΝΙΟΥ  2022,ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα  21:00 μ. μ., για τη συζήτηση στα 
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  σε εφαρμογή των διατάξεων  του 
άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, 
όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του 
Ν 4635/2019 και την Εγκ. 73/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/31-01-2022 (ΑΔΑ: 
9ΗΠΙ46ΜΤΛ6-ΞΚΠ) του ΥΠ.ΕΣ. για την ενημέρωση στα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης : 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Περί εγκρίσεως της απόφασης (2.1/27-05-22) της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
για την κατανομή της 2ης δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 
49.265,990 €.    
 
2.Περί εγκρίσεως της απόφασης (2.2/27-05-22) της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
για την κατανομή της συμπληρωματικής δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους, για κάλυψη δαπανών θέρμανσης ποσού 24.632,99€. 



3.Περί εγκρίσεως της απόφασης (2.3/27-05-22) της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
για την κατανομή της συμπληρωματικής δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους, για κάλυψη δαπανών θέρμανσης ποσού 499,25€. 
 
4.«Περί ορισμού ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών και 
επανεγγραφών βρεφών – νηπίων  στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς του Δήμου Καισαριανής  για τη σχολική περίοδο 2022 – 2023» 
 
5. «Περί ορισμού ειδικής επιτροπής  επαναξιολόγησης αιτήσεων για εγγραφές 
και επανεγγραφές  βρεφών – νηπίων  και αιτήσεων επαναπροσδιορισμού ή 
απαλλαγής τροφείων και ενστάσεων για τη σχολική περίοδο 2022 – 2023» 
 
6..Περί εγκρίσεως καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία. 
. 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


