
       
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ζωγράφου   24/1/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ. πρωτ.    983. 
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                              
                                       
                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
                                                                 ΠΡΟΣ:   α)  Τον κ.Δήμαρχο 
                                                                                β) Τους κ.κ. Δημοτικούς  
                                                                                     Συμβούλους 
 

Σας προσκαλούμε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ    συνεδρίαση  (1η)  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  την     ΤΕΤΑΡΤΗ   29/1/2014   και  ώρα  17.30       με:   
                                                 
                               
                                    ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                
                                 
 

• Επικύρωση πρακτικών της 10ης,11ης,12ης,13ης Τακτικών Συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

• Εξουσιοδότηση Δημάρχου για απάντηση  στην από 8-1-14 επιστολή της 
Οικογένειας  Ζωγράφου. 

• Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με Φασιστικές προκλήσεις στα γραφεία του 
Δικτύου Αλληλεγγύης Ζωγράφου.  

• Επικαιροποίηση της υπ΄αρ.  32/2011  Α.Δ.Σ.  που αφορά Διαφοροποίηση 
ωραρίου εργασίας  ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου . 

• Επικαιροποίηση  της υπ΄αρ. 33/2011  απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου που 
αφορά  «΄Εγκριση καθιέρωσης εξαίρεσης  από την πενθήμερη εργασία, 
υπερωριακής  απασχόλησης και  λειτουργίας  επί  24ωρου  για ορισμένες  
υπηρεσίες  του  Δήμου». 

• Κλήρωση δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για παραλαβή μικρών δημοτικών 
έργων. 

• Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης κινητών και 
ακινήτων  πραγμάτων  για το έτος  2014. 

•  Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή των θρησκευτικών  
Εμποροπανηγύρεων Αγ. Θεράποντα – Αγ. Γερασίμου έτους 2014 και 
καθορισμός ειδών πώλησης σε αυτές. 

• Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή τράπεζας για τα χρηματικά διαθέσιμα 
του Δήμου. 

• Παράταση των  συμβάσεων που αφορούν την επισκευή-συντήρηση 
μεταφορικών μέσων  και μηχανημάτων του Δήμου και προμήθεια των 
απαραίτητων ανταλλακτικών του έτους  2012. 

• Ανάκληση – Ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων των 
Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2013. 

• Κατ’αρχήν μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγαστούν οι δραστηριότητες που 
φιλοξενούνται στον πολιτιστικό πολυχώρο  “ΑΛΕΚΑ”».  



• Κατ’αρχήν μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών “Ζωγραφόκηπος ” .  

• Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής   πρότασης   χρηματοδότησης  στο Ε.Π.  
Ψηφιακή Σύγκλιση  στα πλαίσια της πρόσκλησης 59/24-12-2013 του ΕΦΔ 
ΕΕΤΑΑ και ορισμός υπευθύνου πράξης. 

• Διάλυση της σύμβασης  του έργου «Συντήρηση Κτιριακών Υποδομών και 
Περιβάλλοντος Χώρου Δημοτικού Κοιμητηρίου. 

• Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 372/17-10-13  Α.Δ.Σ.        
• Επικαιροποίηση της  502/16-12-13(Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων. 

 και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας για το έτος 2013).  
• Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων, πίστωσης τρόπου εκτέλεσης, 

ανάληψη δεσμεύσεων και έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους 
προμηθειών και εργασιών της Καρναβαλικής παρέλασης & της Καθαράς 
Δευτέρας. 

• Λήψη απόφασης για παράταση ταφής κατόπιν αιτήματος της κ. Τζανακάκη 
Υβόννης. 

• Λήψη απόφασης για παράταση ταφής κατόπιν αιτήματος του κ. Νικολάου 
Μετενίδη 

• Διάθεση ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 
•  Διαβίβαση  της  174/2013  απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής 
• Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου λόγω επικίνδυνης  κλίσης(επί Διστόμου & 

Γρ.Αυξεντίου). 
• Λήψη απόφασης για κοπή   δένδρου στην οδό  Βενιζέλου και Χρυσίππου(επί 

της οδού  Βενιζέλου). 

• Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους οφειλών ΤΑΠ & ΔΤ μη 
ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη (ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ) 
σύμφωνα με την περίπτωση 1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 & 
επαναβεβαίωσή τους σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.429/76 (ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ).  

• Διαγραφή προστίμου παράνομης στάθμευσης του Κ.Ο.Κ. από Βεβαιωτικό 
Κατάλογο (ΠΡΟΒΑΞΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/06 καθώς και επαναβεβαίωση στον 
πραγματικό ιδιοκτήτη (ΠΟΤΣΟΛΑΚΗΣ Δ. ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ Π Ο.Ε.) . 

• Διαγραφή οφειλών λόγω απαλλαγής Δ.Τ. μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων των 
κ.κ. ΦΟΥΣΕΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΦΟΥΣΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΦΟΥΣΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο 2 του Ν.3345/2005 . 

• Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (ΑΥΤΙΑ ΠΑΓΩΝΑ) 
λόγω ηλεκτροδότησής τους σύμφωνα με την περ.1δ του άρθρου  174 Ν.3463/06. 

• Διαγραφή προστίμου παράνομης στάθμευσης του Κ.Ο.Κ. από Βεβαιωτικό 
Κατάλογο στο όνομα ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τις διατάξεις του άρθρου 
174 του Ν.3463/06 . 

• Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών ΤΑΠ & ΔΤ ηλεκτροδοτούμενου 
ακινήτου,σύμφωνα με καταστάσεις της ΔΕΗ, επί της οδού Εθν.Αντιστάσεως 
11(ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) λόγω διακοπής της 
δραστηριότητας(περίπτωση 1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ) καθώς και 
επαναβεβαίωσή τους στον κύριο ή νομέα του ακινήτου σύμφωνα με το άρθ.4 
του Ν.429/76 (ΜΑΝΑΒΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ).  



• Διαγραφή προστίμων παράνομης στάθμευσης του Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς 
Καταλόγους στο όνομα ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 174 του Ν.3463/06 και αναζήτηση στοιχείων για επαναβεβαίωσή τους 
στον πραγματικό ιδιοκτήτη. 

• Διαγραφή προστίμου παράνομης στάθμευσης του Κ.Ο.Κ. από Βεβαιωτικό 
Κατάλογο στο όνομα ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΗ τις διατάξεις του άρθρου 174 του 
Ν.3463/06 . 

• Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών ΤΑΠ & ΔΤ ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, 
σύμφωνα με καταστάσεις της ΔΕΗ, επί της οδού Περσεπόλεως 9  (ΚΑΒΒΑΔΙΑ 
ΜΑΡΙΑ) λόγω λύσης μίσθωσης (περίπτωση 1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 
καθώς και επαναβεβαίωσή τους στον κύριο ή νομέα του ακινήτου σύμφωνα με 
το άρθ.4 του Ν.429/76.  

• Διαγραφή προστίμου παράνομης στάθμευσης του Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικό 
Κατάλογο στο όνομα Ε ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 174 του Ν.3463/06 και επαναβεβαίωσή του στον πραγματικό ιδιοκτήτη 
ARETEION MEDICALS Α.Ε.. 

• Διαγραφή προστίμου παράνομης στάθμευσης του Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικό 
Κατάλογο στο όνομα ΣΙΔΕΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
174 του Ν.3463/06 και αναζήτηση στοιχείων για επαναβεβαίωσή του στον 
πραγματικό ιδιοκτήτη. 

• Διαγραφή από τους με αριθμ.:085/2013 και αριθμ.:086/2013 βεβαιωτικούς 
Χρηματικούς Καταλόγους μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΤΑΠ και ΔΤ/ΔΦ 
αντίστοιχα, στο όνομα ΑΝΤΖΕΛ ΕΣΤΕΡ-ΑΝΝΙΤΑ (ΑΦΜ:079674089), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 
και επαναβεβαίωση οφειλής στην πραγματική ιδιοκτήτρια κα ΚΑΛΛΗ ΑΛΙΚΗ του 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΑΦΜ:135493616), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 429/76». 

• Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους οφειλών ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων 
ακινήτων λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη (ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ)σύμφωνα με 
την περίπτωση 1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 & επαναβεβαίωσή τους 
σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.429/76 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)  

• Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ & Δ.Τ. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (ΛΑΚΚΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ) λόγω ηλεκτροδότησής του σύμφωνα με την περ.1δ του άρθρου 
174 Ν.3463/06. 

• Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ & Δ.Τ. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου των 
κ.κ.ΤΣΑΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΡΣΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ λόγω 
ηλεκτροδότησής του σύμφωνα με την περ.1δ του άρθρου 174 Ν.3463/06.  

• Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους οφειλών ΤΑΠ & ΔΤ μη ηλεκτροδο-       
τούμενων ακινήτων λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη (ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)σύμφωνα 
με την περίπτωση 1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 & επαναβεβαίωσή τους 
σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.429/76 (ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)  

• Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους οφειλών ΤΑΠ & ΔΤ μη ηλεκτροδο-
τούμενου ακινήτου λόγω ηλεκτροδότησής του (ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Ο.Ε.) 
σύμφωνα με την περίπτωση 1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 . 

• Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους οφειλών ΤΑΠ & ΔΤ μη 
ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη & ηλεκτροδότησής 
του(ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ) σύμφωνα με την περίπτωση 1δ του άρθρου 174  
του Ν.3463/06 . 



• Διαγραφή από τους με αριθμ.:080/2010, 056/2011, 090/2012 και 085/2013 
βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΤΑΠ, 
στο όνομα «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΔΗ Ο.Ε.» (ΑΦΜ:091954914), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 λόγω 
ηλεκτροδότησης». 

• Επικαιροποίηση της  αριθμ.: 256/19-07-2012 Α.Δ.Σ. 

• Διαγραφή από τον με αριθμ.:085/2013 βεβαιωτικό Χρηματικό Κατάλογο μη 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΤΑΠ, στο όνομα ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΦΜ:045204944), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, 
περίπτωση δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 λόγω ηλεκτροδότησης 

• Διαγραφή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου 
στη συμβολή των οδών Ολυμπίας 3-5 και Ευάνδρου στο όνομα του ΖΑΒΟΡΙΤΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,σύμφωνα με την περίπτωση 1δ του αρθ. 174 του Ν. 3463/06, 
λόγω μεταβίβασής του και επαναβεβαίωση της οφειλής στη νέα ιδιοκτήτρια 
ΜΠΟΥΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, σύμφωνα με το αρ.4 του Ν. 429/76. 

• Διαγραφή οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα έτη 2012 και 2013, μη 
ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της οδού Ιπποκρήνης 29 στο όνομα του 
ΠΑΠΑΡΗ ΣΩΚΡΑΤΗ, σύμφωνα με την περίπτωση 1δ του αρθ. 174 του Ν. 
3463/06, λόγω μεταβίβασής του και επαναβεβαίωση της οφειλής στο νέο 
ιδιοκτήτη ΤΣΙΝΤΖΟ ΓΡΗΓΟΡΗ,σύμφωνα με το αρ.4 του Ν. 429/76. 

• Διαγραφή οφειλής λόγω απαλλαγής από Δημοτικά Τέλη μη ηλεκτροδοτούμενου 
ακινήτου επί της οδού Κλεοβούλης 11 στο όνομα της ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο 2 του 
Ν.3345/2005. 

• Διαγραφή οφειλής Δημοτικών Τελών μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της 
οδού Ποτιδανείας 3 στο όνομα της ΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, σύμφωνα με την 
περίπτωση 1δ του αρθ. 174 του Ν. 3463/06, λόγω ηλεκτροδότησης του.  

• Διαγραφή οφειλής, που αφορά παράταση ταφής σύμφωνα με τις διατάξεις τις 
περ. 1δ του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 από τον αρ. 101/2013 χρηματικό 
κατάλογο στο όνομα Κάλφογλου Μάριο και επαναβεβαίωση της οφειλής στην κα. 
Κάλφογλου-Γεωργιάδη Αριάδνη. 

 
 
 
 

• Σας ενημερώνουμε  ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης  θα πραγματοποιηθεί   
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Α.   ΧΡΙΣΤΙΑΣ 
 
 
 
 



 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Aντιδήμαρχοι: 1/Υποδομών, προγραμμάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης–
Διαφάνειας 2/Οικονομικών 3/Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 4/Νεότητας, 
Αλληλεγγύης και Πρόνοιας 5/Κοινωνικής μέριμνας, προστασίας και Δια βίου Μάθησης.  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Διοικητικών Υπηρ./ Οικονομικών Υπηρεσιών/Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης/ 

Οργάνωσης Προγραμματισμού και Πληροφορικής/ Καθ/τας,Πρασίνου & Μηχ/κού Εξοπλισμού /  Βρεφικών-
Παιδικών Σταθμών και Κ.Δ.Α.Π./ Κοινωνικής Προστασίας-Κοινωνικής Ανάπτυξης  & Ισότητας των 
Φύλων/ΚΕΠ 

 


