
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ           14/02/2020 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.                1713 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           
                         
       ΠΡΟΣ: 
                                                         1.∆ήµαρχο κ.Βοσκόπουλο Χρήστο 
                                                         2. κ.κ. Αντιδηµάρχους  
                  3. Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
                                                    4. ∆/ντες ∆ήµου 
                                                         5.Αρµόδιους Προϊσταµένους                                                        
                                                           υπηρεσιών οι οποίοι υποχρεούνται                            
                                                           να υποβάλουν εγγράφως  εισηγήσεις 
                                                         6.∆.Σ. Συλλόγου Εργαζοµένων 
                                                            Καισαριανής  
                                                         7. Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 
                                                          του ∆ήµου µας 
                                                         8. Πληροφορική ∆ήµου 
  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  2η 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την  19η του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020,ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 µ. 
µ., για τη συζήτηση στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης της 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου 
Καισαριανής , για την κατασκευή του έργου µε τίτλο : «Επεµβάσεις προς 
αποκατάσταση ασφαλείας αγωνιστικού χώρου σταδίου Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ». 
2.Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου  «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» κατά τρεις(3)  µήνες έως 24/06/2020. 
3.Κατανοµή ποσού 49.460,00€ της 1ης δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
πόρους έτους 2020 για την κάλυψη δαπανών των Σχολείων , στις Σχολικές 
Επιτροπές του ∆ήµου µας και την αµοιβή των Σχολικών Τροχονόµων. 
4.Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) οικονοµικού έτους 2019 
Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισµού και Σύγχρονης Ιστορίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.-Α.Σ.Ι) 
µετά την 1η αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2019. 
5.Έγριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Β’ Τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2019 του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισµού και 
Σύγχρονης Ιστορίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.-Α.Σ.Ι). 



6.Έγριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Γ’ Τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2019 του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισµού και 
Σύγχρονης Ιστορίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.-Α.Σ.Ι). 
7.Έγριση τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆’ Τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2019 του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισµού και 
Σύγχρονης Ιστορίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.-Α.Σ.Ι). 
8.Τροποποίηση της απόφασης 222/2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καισαριανής ως προς το χρονοδιάγραµµα (Παράταση χρονικής διάρκειας από 
1-7-2020 µέχρι 30-6-2023) . 
9.Έγκριση οικονοµικής ενίσχυσης του άπορου δηµότη» Γ.Χ. 
10.Έγκριση οικονοµικής ενίσχυσης του άπορου δηµότη» Κ.Ι. 
11.Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής της θανούσας ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΥ  
ΑΘΗΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  για χρονικό διάστηµα από 10/02/2020 έως 
09/02/2021.  
12. Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανόντα  ΣΟΡΤΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  για χρονικό διάστηµα από 28/04/2020 έως 27/04/2021.  
13. Παράταση ηµεροµηνίας εκταφής του θανόντα ΣΤΕΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  για χρονικό διάστηµα από 10/10/2019 έως 09/10/2020.  
14.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδριανουπόλεως 77 στο 
όνοµα του Κλαδά Ευάγγελου. 
15.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ανδρέα ∆ηµητρίου 53/55 
στο όνοµα της Χρονοπούλου Σοφίας. 
16.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Θεαγένους 34 στο όνοµα του 
Εργαζάκη Γεωργίου. 
17.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Αρητής 13 στο όνοµα του 
Ζώζου Νικόλαου. 
18.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Σταµατιάδου 54 στο όνοµα της 
Τσιαµπαλή Παρασκευής. 
19.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Μεσολογγίου 21 στο όνοµα 
του Καραγεωργίου Νικόλαου. 
20.Παραχώρηση θέσης στάθµευσης επί της οδού Νικοµηδείας 17 στο όνοµα 
της Σαξώνη-Σκαυτούρου Κυριακής. 
21.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ηρώων Σκοπευτηρίου 17/19  
στο όνοµα του Τσιλτικλή ∆ηµήτριου. 
22. Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ρήγα Φεραίου 41/43  στο 
όνοµα της Κούκουνα-Αικατερίνης-Μαρίας. 
23.Ανανέωση θέσης στάθµευσης επί της οδού Ρήγα Φεραίου 35/37  στο 
όνοµα του Παλαβούρη Στυλιανού. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


