
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              Εσγξάθνπ     10/10/2014      
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                            Αξ. Πξση.:     13861 
ΓΖΜΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ                                                                              
                                                                                           

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
                                                                  

ΠΡΟ:    α)  Σην κ.Γήμαρτο 
                                                                                 β)  Σοσς κ.κ. Ανηιδημάρτοσς 
                                                                                 γ)  Σοσς κ.κ. Γημοηικούς  
                                                                                        σμβούλοσς. 
                                                                                     
                                                                                   

        αο πξνζθαινύκε ζε  ΣΑΚΣΙΚΗ    ζσνεδρίαζη  (11η)  ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  
ηην   Πέμπηη  16/10/2014   και  ώρα    20:30     με:   
                                                                              
                                     

ΘΔΜΑΣΑ   ΗΜΔΡΗΙΑ    ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

 

1. Αλαθνηλώζεηο-Δξσηήζεηο-Δπηηξνπέο. 

2. Γηνηθεηηθή απνβνιή κηζζσηνύ από ην πεξίπηεξν επί ηεο Λ.Παπάγνπ 114. 

3. Απζαίξεηε δόκεζε ηάθνπ. 

4. Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε  απνπιεξσκήο εθπαηδεπηηθνύ ζεκηλαξίνπ  ΛΑΔΚ έηνπο 

2010  βάζεη ηνπ αξζξ. 3.4Β ηεο από 10/12/2010 ζύκβαζεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ  

κεξώλ. 

5. Γηόξζσζε  ηεο ππ’άξηζκ. 462/2013 απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ . 

6. Γηόξζσζε ηεο ππ’άξηζκ. 92/2014 απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ . 

7. Γηόξζσζε ηεο ππ’άξηζκ. 287/2014 απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

8. ύζηαζε επηηξνπήο γηα ζύληαμε θαλνληζηηθήο δηάηαμεο αλαθνξηθά κε ηα πεξίπηεξα 

πεξηνρήο Γήκνπ Εσγξάθνπ. 

9. πγθξόηεζε ηξηκεινύο Δπηηξνπήο γηα ηνλ έιεγρν αηηήζεσλ ησλ δεκνηώλ ,πνπ 

πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε κείσζε θαηά 50% ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ. 

10. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο αηηήζεσλ γηα απαιιαγή ή κείσζε ηξνθείσλ 

ζηνπο  Παηδηθνύο ηαζκνύο. 

11. ΄Δγθξηζε εληαθηαζκνύ ηέσο Γ.. ζην Μαπζσιείν ηνπ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ. 

 



12. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ  

« ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΘΟΡΩΝ-ΕΖΜΗΩΝ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 2007» . 

13. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ  

« ΑΠΟΚΑΣΆΣΑΖ ΦΘΟΡΩΝ-ΕΖΜΗΩΝ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 2009 » . 

14. Λήςε απόθαζεο γηα παξάηαζε ηαθήο ή κε ηεο Αηθαηεξίλεο Μερηώηε θαηόπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ θ.Κσλ/λνπ Μερηώηε. 

15. Λήςε απόθαζεο γηα παξάηαζε ηαθήο θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο θ.Βαζηιηθήο Μσηζίνπ. 

16. Eθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ’άξηζκ. 119/2014 Απόθαζεο Δ.Π.Ε κε ζέκα 

«Παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ αλαπήξνπ (Σζίηζηθαο Λάκπξνο»  

17. Δθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ’άξηζκ. .120/2014 Απόθαζεο ΔΠΕ κε ζέκα 

«Παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ αλαπήξνπ(αθαξίθνο Νηθόιανο)» 

18. Δθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ’άξηζκ.121/2014 Απόθαζεο ΔΠΕ κε ζέκα «Μεηαθνξά 

ζέζεο ζηάζκεπζεο αλαπεξηθνύ  απηνθηλήηνπ (ΑΓ 237/18-06-2013) κε αξηζκ 

θπθινθνξίαο ΤΥΑ 4321,από ηελ Αλζέσλ 27 ζηελ Αλζέσλ 29, ζην όλνκα 

γαβξηειίδνπ Δηξήλε-Δπαγγειία(πξνο εμππεξέηεζε ηεο αλάπεξεο θόξεο).» 

19. Eθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ’άξηζκ. 122/2014 Απόθαζεο ΔΠΕ κε ζέκα «Δμέηαζε 

ηνπνζέηεζεο  STOP επί ηεο νδνύ Πνιπθήκνπ, ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Πνιπθήκνπ 

& Αλαθξένληνο .» 

20. Δθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ’άξηζκ.123/2014 Απόθαζεο ΔΠΕ κε ζέκα 

«Αληηθαηάζηαζε πηλαθίδσλ ζέζεο ζηάζκεπζεο αλαπεξηθνύ απηνθηλήηνπ ιόγσ 

αιιαγήο νρήκαηνο (Κνύηξαο Υαξάιακπνο )». 

21. Δθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππάξηζκ 124/2014 Απόθαζε ΔΠΕ κε ζέκα «Aπαγόξεπζε 

ζηάζκεπζεο κήθνπο 1,50κ ,γηα δεκηνπξγία πξόζβαζεο πεδώλ ,ζην πεδνδξόκην 

Καδαληδάθε 6 (Σζίξνο Βαζίιεο)». 

22. Oξηζκόο εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο ζα είλαη Πξόεδξνο ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ 

πκβνπιίνπ Δπηζεώξεζεο Θεάηξσλ –Κηλεκαηνγξάθσλ θαη παξεκθεξώλ 

επηρεηξήζεσλ έηνπο 2014. 

23. Γηαγξαθή από ηνλ κε αξηζκ.:068/2014 βεβαησηηθό Υξεκαηηθό Καηάινγν κε 

ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ ΣΑΠ, από ηα νλόκαηα :α) ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΚΖ ΔΤΓΔΝΗΑ, 

β) ΜΑΡΚΑΚΖ ΟΝΟΤΦΡΗΟ, γ) ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, ιόγσ 

ειεθηξνδόηεζεο 

24. Γηαγξαθή από ηνλ αξηζκ.:068/2014 βεβαησηηθό Υξεκαηηθό Καηάινγν κε 

ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ ΣΑΠ, από ην όλνκα ΚΟΤΣΡΗΓΖ ΑΥΗΛΛΔΑ 

(ΚΩΝ/ΝΟ), ιόγσ πώιεζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη επαλαβεβαίσζε νθεηιήο ζηνλ 

πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε, θ. ΛΑΪΟ ΑΛΔΞΗΟ (ΗΩΑ.)». 



25. Γηαγξαθή από ηνλ κε αξηζκ.:068/2014 βεβαησηηθό Υξεκαηηθό Καηάινγν κε 

ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ ΣΑΠ, από ην όλνκα ΠΑΠΑ (PAPA) ΓΟΤΛΗΑΝ 

(JULIAN) ΣΟΤ ΘΔΟΦΑΝ. (THEOFAN), ιόγσ ειεθηξνδόηεζεο». 

26. Γηαγξαθή από βεβαησηηθνύο Υξεκαηηθνύο Καηαιόγνπο Σ.Α.Π. κε 

ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ ζην όλνκα ΚΑΡΠΟΕΖΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΟΤ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ θαη επαλαβεβαίσζε νθεηιήο ζηνπο πξαγκαηηθνύο ηδηνθηήηεο: 

α)ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ (ΑΝΓ.), β) ΒΑΗΛΗΚΖ ΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (ΗΩΑ), γ) 

ΑΝΣΡΔΑ ΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ (ΑΡΗΣ.), δ) ΒΑΗΛΗΚΖ ΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (ΑΡΗΣ.). 

27. Γηαγξαθή από ηνλ αξηζκ.:068/2014 βεβαησηηθό Υξεκαηηθό Καηάινγν κε 

ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ ΣΑΠ, από ην όλνκα ΛΔΛΟΒΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

(ΠΤΡΗΓΩΝΟ), ιόγσ πώιεζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη επαλαβεβαίσζε νθεηιήο ζηνλ 

πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε, θ. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ (ΓΔΩ.)». 

                      

 

                                 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

                                               ΚΛΑΓΔΤΣΗΡΑ ΥΡΗΣΟ    

 

 
 
 
 
 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  

 

 Γεληθή Γξακκαηέα  Γήκνπ 
 

ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ: Γηνηθεηηθώλ Τπεξ./Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ /Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη 
Γόκεζεο/ Οξγάλσζεο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Πιεξνθνξηθήο/ Καζ/ηαο,Πξαζίλνπ & 
Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ /  Βξεθηθώλ-Παηδηθώλ ηαζκώλ θαη Κ.Γ.Α.Π./ Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο-Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο  & Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ/ΚΔΠ.  
 


