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

αο πξνζθαινύκε ζε  ΣΑΚΣΙΚΗ    ζσνεδρίαζη  (19η)  ηνπ  Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ  ηην ΠΔΜΠΣΗ  17  ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ   2013  και  ώρα   18.30    με:   
                                                 
                                 ΘΔΜΑΣΑ   ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

1. Αλαθνηλώζεηο-εξσηήζεηο-επηηξνπέο. 
2. Καηάζεζε πξόηαζεο γηα ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

Πξόγξακκα «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ».   

3. Πνξεία εθθαζάξηζεο ηεο ΚΔΓΖΕ. 
4. Γηάζεζε πνζνύ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθσλ δαπαλώλ.  
5. Έγθξηζε 4νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (ηαθηνπνηεηηθνύ) ηνπ    

έξγνπ:ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 2010. 
6. Υνξήγεζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ:ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΝΔΟΤ ΥΧΝΔΤΣΖΡΗΟΤ ΟΣΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟ. 
7. ύζηαζε Δπηηξνπήο. 
8. Λήςε απόθαζεο πεξί αλαπξνζαξκνγήο ή κε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ θόξνπ επί 

ησλ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2014. 
9. Λήςε απόθαζεο πεξί αλαπξνζαξκνγήο ή κε ηειώλ δηαθήκηζεο έηνπο 2014 
10. Λήςε απόθαζεο πεξί αλαπξνζαξκνγήο ή κε ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ. 

ηέινπο θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ έηνπο 2014. 
11. Λήςε απόθαζεο πεξί θαζνξηζκνύ θνηλνρξήζησλ θαη δεκνηηθώλ ρώξσλ γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθώλ δηακνξθσκέλσλ πιαηζίσλ γηα ηελ πξνβνιή ησλ 
δηαθεκίζεσλ 

12. Λήςε απόθαζεο πεξί αλαπξνζαξκνγήο ή κε ησλ ζπληειεζηώλ ρξέσζεο 
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ. 

13. Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ θαζώο θαη θαζνξηζκόο ηνπ 
ηξόπνπ εθηέιεζήο ηνπο. 

14. Έθθξαζε γλώκεο επί ησλ απνινγηζηηθώλ πηλάθσλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Μνπζείν 
Γνπλαξόπνπινπ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε  2011(νξζή επαλάιεςε) θαη 2012 

15. Έθθξαζε γλώκεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνπ¨π/ζκνύ ηνπ ΝΠΓΓ  ΜΟΤΔΗΟ 
ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟΤ   γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2014. 

16. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο εθδήισζεο, πίζησζεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο, 
αλάιεςε δέζκεπζεο  θαη έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ επηκέξνπο 
πξνκεζεηώλ θαη εξγαζηώλ ,γηα ηελ εθδήισζε ενξηαζκνύ ηεο Δζληθήο 
Δπεηείνπ ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2013. 

17. Γηαβίβαζε ηεο ππ’αξηζκ’ 125/28-8-2013 απόθαζεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο. 

18. Γηαβίβαζε ηεο ππ΄άξ.132/2-10-2013  απόθαζεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο.(Λ.Παπάγνπ θαη Μπηζθίλε θιπ.) 



19. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από Βεβαησηηθνύο 
Καηαιόγνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 174 ηνπ Ν. 3463/06 θαη 
επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνύο ηδηνθηήηεο.(ΚΑΡΑΜΠΔΣΟ 
ΣΔΦ.θιπ.) 

20. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από Βεβαησηηθό 
Καηάινγν ζύκθσλα κε ηηο δηάηαμεηο ηνπ αξ. 174 ηνπ Ν. 3463/06.(ΒΟΤΡΔΚΑ 
ΝΗΚ.) 

21. Γηαγξαθή αλείζπξαθηεο νθεηιήο ΣΑΠ ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ ζύκθσλα 
κε θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 174 ηνπ Ν. 
3463/06.(ΕΑΒΟΡΗΣΟΤ ΔΛ.) 

22. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από Βεβαησηηθνύο 
θαηαιόγνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.174 ηνπ Ν.3463/06 θαη 
επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνύο ηδηνθηήηεο.(ΜΑΝΟΤΑΚΑ ΗΧΑΝ. 
Κιπ.) 

23. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από Βεβαησηηθνύο 
Καηαιόγνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.174 ηνπ Ν.3463/06 θαη 
επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνύο  ηδηνθηήηεο.(AUTOHELLAS  
ΑΝΧΝΤΜΟ   θιπ.) 

24. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από Βεβαησηηθό 
Καηάινγν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.174 ηνπ Ν. 3463/06 θαη 
επαλαβεβαίσζή ηνπ ζηνλ πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε.(ΔΗΔΛΝΣΗ  ΟΣΟΜΟΣΗΒ ) 

25. Γηαγξαθή νθεηιώλ ιόγσ απαιιαγήο Γ.Σ. θαη Σ.Α.Π. κε ειεθηξνδνηνύκελσλ 
αθηλήησλ ησλ θ.θ. ΜΗΛΑΘΗΑΝΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ, ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ ΜΑΡΗΑ, ΤΗΟΤ 
ΥΡΗ. ΑΝΣΟΡΗΝΑΗΟΤ θαη ΗΑ Δ.Δ. , ΒΟΤΓΗΟΤΚΛΖ ΜΑΡΗΑ , 
ΒΔΓΡΑΒΑΝΖ ΧΣΖΡΗΟ, ΒΔΓΡΑΒΑΝΖ ΥΡΖΣΟ ζύκθσλα κε ην αξ. 
174 ηνπ Ν.3463/06 θαζώο θαη επαλαβεβαίσζε ζηνλ θύξην ή λνκέα ηνπ 
αθηλήηνπ ζύκθσλα κε ην αξ.4 ηνπ Ν. 429/76. 

26. Γηαγξαθή νθεηιώλ ιόγσ απαιιαγήο Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ 
ησλ θ.θ. ΜΠΗΣΕΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ ΥΡΤΑΝΘΟΤ , 
ζύκθσλα κε ην αξ. 5 παξ. 1 εδάθην 2 ηνπ Ν.3345/2005. 

27. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιώλ ΣΑΠ θαη ΓΣ ειεθηξνδνηνύκελσ αθηλήησλ 
ζύκθσλα κε θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ ησλ θ.θ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, 
ΣΧΜΑΓΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , ΒΑΛΑΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΝΣΟΛΚΑ ΜΑΡΗΑ 
ιόγσ εμόθιεζεο ηνπο ή αιιαγήο ηδηνθηήηε ή πνιιαπιήο 
εγγξαθήο(πεξίπησζε 1δ ηνπ αξ. 174 ηνπ Ν.3463/06 θαζώε θαη 
επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνλ θύξην ή λνκέα ηνπ αθηλήηνπ ζύκθσλα κε ην αξ. 4 
ηνπ Ν.429/76. 

28. Δπηζηξνθή ε κε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ.(ΣΑΘΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ 
Γ.) 

29. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ Γ.Σ. θαη Σ.Α.Π.αθηλήηνπ επί ηεο 
νδνύ Γεκνθξαηίαο  20, ζηνλ θ. Αινκπέηλη Σδακάι ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο  παξ. 2 ηνπ αξ.90 ηνπ Ν. 2362/95. 

30. Γηαγξαθή νθεηιώλ Γ.Σ. θαη ΣΑΠ κε ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ 
(ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ ΠΑΤΛΟ,Δ-SHOP.GR A.E.,ΚΟΤΛΖ ΜΑΡΗΑ,ΦΟΤΡΛΑ 
ΒΑΗΛΔΗΟ)ιόγσ αιιαγήο ηδηνθηήηε ή εμόθιεζήο ηνπο (πεξίπησζε 1δ ηνπ 
αξ.174 ηνπ Ν.3463/06) θαζώο θαηεπαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνλ θύξην ή λνκέα 
ηνπ αθηλήηνπ ζύκθσλα κε ην αξ. 4 ηνπ Ν.429/7. 

31. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιώλ ΣΑΠ θαη Γ.Σ. ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ 
ζύκθσλα κε θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1δ ηνπ 
αξ.174 ηνπ Ν.3463/06.(ΜΠΛΗΚΑ  ΓΔΧΡΓΗΑ) 

32. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από ηνλ βεβαησηηθό  
ρξεκαηηθό θαηάινγν  052/2013, ζην όλνκα BOERINGER INGELHEIM ΔΛΛΑ 
Α.Δ.,ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξίπησζε δ ηνπ αξ. 174 ηνπ 
Ν.3463/06. 

33. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από Βεβαησηηθνύο 
Καηαιόγνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.174 ηνπ Ν.3463/06 θαη 



επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνύο ηδηνθηήηεο.( ΑΦΟΗ ΣΟΚΑ ΑΔ 
ΞΔΝ. θιπ.) 

34. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιώλ ΣΑΠ θαη ΓΣ ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ 
ζύκθσλα κε θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1δ ηνπ 
αξ.174 ηνπ Ν. 3463/06 παξ. 4 ηνπ Ν. 429/76 θαη επαλαβεβαίσζή 
ηνπο.(ΚΟΤΓΗΟΤΦΑ ΥΡ. θιπ.) 

35. Γηαγξαθή νθεηιώλ ΣΑΠ κε ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ ιόγσ 
ειεθηξνδόηεζήο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ πεξ.1δ ηνπ αξ. 174 Ν. 
3463/06.(ΕΑΦΔΗΡΑ ΠΑΝΑΓ. θιπ.) 

36. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ΓΣ –ΓΦ θαη ΣΑΠ.(ΤΦΑ ΣΑΤΡ.) 
37. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιώλ ΣΑΠ θαη ΓΣ ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ 

ζύκθσλα κε θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ (ΣΕΟΤΒΑΡΑ ΛΑΜΠΡΗΝΖ,ΣΔΦΑΝΑΚΟ 
ΚΤΡΗΑΚΟ). 

38. Γηαγξαθή αλείζπαξαθησλ νθεηιώλ ΣΑΠ θαη ΓΣ κε ειεθηξνδνηνύκελσλ 
αθηλήησλ ζύκθσλα κε θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ (ΠΟΛΤΣΑΡΥΟΤ 
ΟΦΗΑ,ΚΟΗΧΝΖ ΖΡΑΚΛΖ, ΓΗΑΜΑΝΣΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ,ΔΛΑΜΖ 
ΗΧΑΝΝΖ, ΜΟΤΣΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ) ιόγσ αιιαγήο ηδηνθηήηε ή 
εμόθιεζήο ηνπο (πεξίπησζε 1δ ηνπ αξ.174 ηνπ Ν.3463/06) θαζώο θαη 
επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνλ θύξην ή λνκέα ηνπ αθηλήηνπ ζύκθσλα κε ην αξ. 4 
ηνπ Ν. 429/76. 

39. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ ΚΟΚ από Βεβαησηηθνύο 
θαηαιόγνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.174 ηνπ Ν.3463/06 θαη 
επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνπο ηδηνθηήηεο.(ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜ.θιπ.) 

40. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ ΚΟΚ από ρξεκαηηθνύο 
θαηαιόγνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.174 ηνπ Ν.3463/06 θαη 
επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνύο ηδηνθηήηεο.(ΥΟΤΛΗΑΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ 
θιπ.) 

41. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από ηνλ βεβαησηηθό 
Υξεκαηηθό Καηάινγν 112/2012, ζην όλνκα ΚΟΤΡΑΚΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 
(ΠΑΤ), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πεξίπησζε δ, ηνπ 
άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζε ηεο νθεηιήο ζηελ πξαγκαηηθή 
ηδηνθηήηξηα θα ΣΕΗΟΤΠΖ ΔΤΑΝΘΗΑ». 
 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
 

 ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ   Α.   ΥΡΙΣΙΑ 
 
 
 
ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  
ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ:  Γηνηθεηηθώλ Τπεξ./ Οηθνλνκηθνύ Πξνγ/ζκνύ θαη Γαπαλώλ /Σερληθώλ 
Τπεξ. / Πνιενδνκίαο / Γεκ. Πξνζόδσλ/  Σακεηαθώλ Τπεξεζηώλ/ Κ.Δ.Π. / Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο/ Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ & Καζαξηόηεηαο/ Πξαζίλνπ & 
Πεξηβάιινληνο. 
 
 
ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΗ: 1/ Τπνδνκώλ, πξνγξακκάησλ θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – 
Γηαθάλεηαο 2/ Οηθνλνκηθώλ 3/ Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο Εσήο 4/ Νεόηεηαο, 
Αιιειεγγύεο θαη Πξόλνηαο 5/Κνηλσληθήο κέξηκλαο, πξνζηαζίαο θαη Γηα βίνπ 
Μάζεζεο. 


