
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονοµικής Επιτροπής  »       

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την  9η του  µηνός ΜΑΪΟΥ  
έτους 2020, ηµέρα  Τρίτη  και ώρα  18:00 µ.µ. για τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 
 
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». 
2. Έγκριση της µελέτης – τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια απαιτούµενου 
εξοπλισµού λειτουργικότητας για 5 αίθουσες διδασκαλίας δίχρονης προσχολικής 
αγωγής. 
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». 
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». 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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                          Καισαριανή:   05/06/2020    
                          Αρ. πρωτ.:       4918  
 
 
              
                ΠΡΟΣ: 
Τα µέλη της Οικονοµικής  Επιτροπής   
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10) 
             ΕΝΤΑΥΘΑ 

 
   

Κοινοποίηση: 
1)Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2)Γενική Γραµµατέα ∆ήµου 
3)Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητ. Υπηρεσιών 
4)Προϊστάµενο ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών 
5)Προϊστάµενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
6)Προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος 
7)κ.κ. Αντιδηµάρχους 

 



5. Έγκριση σύναψης και υπογραφής συµφωνητικού συνεργασίας του ∆ήµου 
Καισαριανής µε εταιρεία ανακύκλωσης ενδυµάτων και υποδηµάτων. 
6. Έγκριση όρων πρόχειρης, φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δηµοπρασίας για 
την εκποίηση µεταλλικών σκευών (από ορείχαλκο και αλουµίνιο) που 
συγκεντρώνονται κατά τη λειτουργία του ∆ηµοτικό Νεκροταφείου.  
 

 
 
 
 
                            Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


