
              
                 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                   Εσγξάθνπ    17-1-2013 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                 Αξ. πξση./νηθ.1071      
ΓΖΜΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ                                                                              
                                          

ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
 

                                                                 ΠΡΟ:   α)  Σον κ.Γήμαρτο 
                                                                                β) Σοσς κ.κ. Γημοηικούς  
                                                                                     σμβούλοσς 
 

ας προζκαλούμε ζε ηακηική ζσνεδρίαζη  (1η)  ηοσ  Γημοηικού 
σμβοσλίοσ  ηην Σρίηη 22 Ιανοσαρίοσ 2013 και  ώρα 18.00    με:   
                                                  

 ΘΔΜΑΣΑ   ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

1. Αλαθνηλώζεηο – Δξσηήζεηο – Δπηηξνπέο. 
2. Οξηζκόο  αληηπξνζώπσλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ .Π.Α.Τ.  
3. Οξηζκόο Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ ΜΑΞΗΑΓΖΕ ΑΔ ΟΣΑ θαη 

εμνπζηνδόηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ λα παξαζηεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Γ.. ζηελ 
Έθηαθηε Γεληθή  πλέιεπζε ηεο ΜΑΞΗΑΓΖΕ ΑΔ ΟΣΑ. 

4. Οξηζκόο Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ Ν.Π.Γ.Γ. Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
Γήκνπ Εσγξάθνπ. 

5. Έγθξηζε ακνηβώλ –απνδεκηώζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΜΑΞΗΑΓΖΕ 
Α.Δ. Ο.Σ.Α. 

6. Οξηζκόο Πξνέδξνπ Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ γηα ηελ 
δηεηία 2/1/2013 -31/8/2014. 

7. Οξηζκόο Δθπξνζώπσλ ησλ παξαγσγηθώλ ηάμεσλ ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή 
Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ από 2-1-2013 έσο 31-08-2014. 

8. Αληηθαηάζηαζε κειώλ :α)  Α/βαζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Εσγξάθνπ  θαη 
β) Β/βαζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Εσγξάθνπ.  

9. Αληηθαηάζηαζε  Πξνέδξνπ πκβνπιίνπ  Μεηαλαζηώλ.  
10. Οξηζκόο εθπξνζώπσλ γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο εθηίκεζεο θηλεηώλ θαη 

αθηλήησλ πξαγκάησλ γηα ην έηνο 2013. 
11. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο εηζήγεζεο νλνκαηνδνζίαο νδώλ θαη  πιαηεηώλ. 
12. Απνδνρή ηεο λέαο ξύζκηζεο ηνπ Ν. 4087/2012  ησλ νθεηιώλ ηεο ππό εθθαζάξηζε 

ΚΔΓΖΕ.  
13. Λήςε απόθαζεο ππνγξαθήο ζύκβαζεο ζρεηηθήο κε ηελ έθδνζε  εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο από ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο. 
14. Αλάθιεζε-αλαηξνπή ησλ απιήξσησλ δεζκεπκέλσλ πηζηώζεσλ ησλ Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012. 
15. Μείσζε ή κε ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη ηνπ ππαηζξίνπ 

ρώξνπ πνπ εθκηζζώλεη ν θ. αξγθάλεο Νηθόιανο εληόο ησλ 49 ζηξεκκάησλ 
(πάξθν Γνπδή). 

16. Λήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί νξηζκνύ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ 
ζηελ άδεηα ησλ δνκώλ Κ.Γ.Α.Π.  

17. Λήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί νξηζκνύ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ 
ζηελ άδεηα ησλ δνκώλ Κ.Ζ.Φ.Ζ.  

18. Λήςε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα παξάηαζε δηάξθεηαο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» έσο 31/3/2013. 

19. Γηαβίβαζε ππ’αξηζκ’ 149,150,151/10-12-2012 απνθάζεσλ Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο. 



20. Έθθξαζε γλώκεο επί ησλ απνινγηζηηθώλ πηλάθσλ ηνπ ΝΠΓΓ Μνπζείν 
Γνπλαξόπνπινπ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2010 θαη 2011. 

21. Γηαγξαθή Σ.Α.Π. θαη Γ.Σ. από ρξεκαηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο κε 
ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ, ιόγσ ειεθηξνδόηεζεο ηνπο ή ιόγσ 
δηπινεγγξαθήο ηνπο ζηνλ Ζ/Τ. 

22. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιώλ Γ.Σ. θαη Σ.Α.Π. ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ 
(ζύκθσλα κε κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Ζ.) θαη επαλαβεβαίσζε ζηνλ 
πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε. 

23. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιώλ Γ.Σ. θαη Σ.Α.Π. ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ 
(ζύκθσλα κε κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ) θαη επαλαβεβαίσζε ζηνλ 
πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε. 

24. Γηαγξαθή Σ.Α.Π. κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ από ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο 
ιόγσ ειεθηξνδόηεζήο ηνπ (ΣΔΜΔΞ Δ.Π.Δ.). 

25. Γηαγξαθή νθεηιώλ ΣΑΠ θαη Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ από 
ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο θαη επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε. 

26. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ Σ.Α.Π. ζην όλνκα 
Παξαζθεπόπνπινο Ησάλλεο πνπ αθνξά θνηλόρξεζην ρώξν πνιπθαηνηθίαο επί 
ηεο νδνύ Κνινθνηξώλε 41. 

27. Γηαγξαθή Γ.Σ. από ρξεκαηηθό θαηάινγν κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο 
νδνύ Δπξπλόκεο 54 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3345/05. 

28. Γηαγξαθή νθεηιώλ ΣΑΠ θαη Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ από 
ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο θαη επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε. 

29. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ ζηνλ θν BEGAS NIKOLIN . 
30. Γηαγξαθή ε κε πξνζηίκνπ δηαηήξεζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο επί ηεο νδνύ Γξ. 

Απμεληίνπ 190,ζην όλνκα ηαπξόπνπινο Ησάλλεο. 
31. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από βεβαησηηθνύο 

θαηαιόγνπο θαη επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνύο ηδηνθηήηεο. 
32. Γηαγξαθή Γ.Σ. από ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο κε ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ, 

ιόγσ απαιιαγήο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 αξ. 5 ηνπ Ν. 3345/2005. 
33. Γηαγξαθή Σ.Α.Π. θαη Γ.Σ. από ρξεκαηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο κε 

ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ, ιόγσ ειεθηξνδόηεζήο ηνπο ή αιιαγήο ηδηνθηήηε. 
34. Γηαγξαθή ΣΑΠ από ρξεκαηηθό θαηάινγν κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο 

νδνύ Πνιπδώξνπ 15Α, θαη επαλαβεβαίσζε ζηνλ πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε 
Μνπζηόπνπιν Ησάλλε. 

35. Δπηζηξνθή πνζνύ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο γηα έθδνζε άδεηαο 
παξακνλήο αιινδαπνύ γηα δύν (2) έηε θνπ YMETI KRISTO. 

36. Δπηζηξνθή πνζνύ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο γηα έθδνζε άδεηαο 
παξακνλήο αιινδαπνύ γηα δύν έηε θαο HABILAJ YLLKA. 

37. Δπηζηξνθή πνζνύ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο γηα έθδνζε άδεηαο 
παξακνλήο αιινδαπνύ γηα δύν έηε, θαο MAKSUTI KLODIANA. 

38. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από βεβαησηηθνύο 
θαηαιόγνπο θαη επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνύο ηδηνθηήηεο. 

39. Σξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. (Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο), βάζε ηνπ 
ππ’αξηζκ’ 44490/39444+41776/37142 έγγξαθα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
θαη επαλαπξνζδηνξηζκόο ζέζεσλ ιόγσ κεηαηάμεσλ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  λ. 
4093/2012. 

40. Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ, 1νπ ΠΚΣΜΝΔ, ηνπ έξγνπ: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ 

ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ 

ΕΩΓΡΑΦΟΤ» 

 

 
                        

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 
 

 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ   Α.   ΥΡΙΣΙΑ 



 
 
 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  
 
ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ:  Γηνηθεηηθώλ Τπεξ./ Οηθνλνκηθνύ Πξνγ/ζκνύ θαη Γαπαλώλ /Σερληθώλ 
Τπεξ. / Γεκ. Πξνζόδσλ/  ΓΔΠ/ Απη. Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ/ 


