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ΓΖΜΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ                                                                              
                                       

ΠΡΟΚΛΗΗ  
 

 
                                                                          ΠΡΟ:    α) Σελ θ.Γήκαξρν 

                                                                                               β) Σνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 
  

       

αο πξνζθαινύκε ζε  ΣΑΚΣΙΚΗ    ζυνεδρίαζη  (16η)  ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ηην 
ΠΔΜΠΣΗ    11   ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2014   και  ώρα  20:30     κε:   

                                                 
                               

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
  

1. Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζην έξγν «Αλάπηπμε Γηθηύνπ Τπεξεζηώλ Πιεξνθόξεζεο, 

πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Δλδπλάκσζεο Δξγαδνκέλσλ» πνπ πινπνηεί ην ΗΝΔ-ΓΔΔ 

θαη εμνπζηνδόηεζε ηεο Γεκάξρνπ γηα ππνγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο. 

2. Αληηθαηάζηαζε κειώλ Κνζκεηείαο Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ.  

3. Γηάζεζε πνζνύ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (Ννέκβξηνο 2014).  

4. Έθθξαζε Γλώκεο επί ηεο 124/2014 Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠ Πνιηηηζκνύ 

& Αζιεηηζκνύ κε ζέκα: «Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’αξ. 80/2014 Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ κε ζέκα: «Αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ (1ε θαηά ζεηξά)» .  

5. Δπηζηξνθή πνζνύ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο, ην νπνίν επξόθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα εθδνζεί άδεηα δηακνλήο δύν (2) εηώλ αιινδαπνύ ζην όλνκα GOXHA ALUISA, δηόηη 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζώο έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο.  

6. Δπηζηξνθή πνζνύ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο, ην νπνίν επξόθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα εθδνζεί άδεηα δηακνλήο δύν (2) εηώλ αιινδαπνύ ζην όλνκα MERAJA ELVIRA, δηόηη 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζώο έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο.   

7. Δπηζηξνθή πνζνύ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο, ην νπνίν επξόθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα εθδνζεί άδεηα δηακνλήο δύν (2) εηώλ αιινδαπνύ ζην όλνκα SHEHI ENKELEDA, δηόηη 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζώο έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο.  

8. Γηαγξαθή νθεηιώλ ΣΑΠ γηα ηα έηε 2012 θαη 2013 κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο 

νδνύ Παπαλαζηαζίνπ 8 ζην όλνκα ηνπ θ. ΑΤΓΟΤΛΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ιόγσ κεηαβίβαζεο ηνπ 

θαζώο θαη ειεθηξνδόηεζήο ηνπ.   

9. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιώλ Γεκνηηθώλ Σειώλ θαη Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, από 

θαηάζηαζε ηεο ΓΔΖ κελόο Οθησβξίνπ 2012, ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ επί ηεο νδνύ 



Μπηζθίλε 85 ζην όλνκα ηνπ ΕΑΜΠΡΑ ΗΩΑΝΝΖ, ιόγσ ιήμεο ηεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη 

επαλαβεβαίσζε ηεο νθεηιήο ζηνλ ηδηνθηήηε, ΜΑΡΚΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ.    

10. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ αλείζπξαθησλ Γ.Σ. θαη ΣΑΠ αθηλήηνπ επί 

ηεο νδνύ Φξπγίαο 11 ζην όλνκα ηεο θ. ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, δηόηη νη ελ ιόγσ 

νθεηιέο δελ πθίζηαλην.    

11.  Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ αλείζπξαθησλ ΓΣ θαη ΣΑΠ αθηλήηνπ επί 

ηεο νδνύ Παπαδηακαληνπνύινπ 138 ζην όλνκα ηνπ θ. ΠΛΑΣΡΑ  ΒΑΗΛΔΗΟ, δηόηη νη ελ 

ιόγσ νθεηιέο δελ πθίζηαλην.  

12. Δπηζηξνθή πνζνύ 50% από αλαδξνκηθή ρξέσζε ΣΑΠ & Γ.Σ. πεληαεηίαο, γηα αθίλεην ζηελ 

νδό Μαηθήλα 69 ζην όλνκα ΚΑΣΑΝΣΩΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ & επαλαβεβαίσζε ηνπ ζύκθσλα κε 

ην άξζ.4 ηνπ Ν.429/76 ζηνλ ΚΑΣΑΝΣΩΝΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

13. Γηαγξαθή νθεηιήο ιόγσ απαιιαγήο από Γεκνηηθά Σέιε κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί 

ηεο νδνύ Θενδάκαληνο 23 ζην όλνκα ηνπ ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ ΩΣΖΡΗΟΤ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 εδάθην 2 ηνπ Ν. 3345/2005.  

14. Γηαγξαθή νθεηιώλ Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο 

νδνύ Γξ. Απμεληίνπ 140 ζην όλνκα ηεο ΣΟΤΚΑΛΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ, ζύκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε 1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/06, ιόγσ ειεθηξνδόηεζήο ηνπ. 

15. Γηαγξαθή νθεηιήο ιόγσ απαιιαγήο από Γεκνηηθά Σέιε κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί 

ηεο νδνύ Κακπνύι 1 ζην όλνκα ηνπ θ. ΠΔΣΡΗΓΖ ΞΔΝΟΤ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 

παξάγξαθνο 1 εδάθην 2 ηνπ Ν. 3345/2005.  

16. Γηαγξαθή νθεηιώλ Γεκνηηθώλ Σειώλ θαη Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, κε 

ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Παπάγνπ ηξ. 30-32 ζην όλνκα ηνπ θ. 

ΠΟΤΛΖΜΔΝΟΤ ΡΟΓΟΛΦΟΤ, ιόγσ κεηαβίβαζήο ηνπ θαη επαλαβεβαίσζή ηνπο ζην λέν 

ηδηνθηήηε θ. ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ. 

17. Γηαγξαθή αλείζπξαθηεο νθεηιήο ΣΑΠ ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Γξ. 

Απμεληίνπ 166 ζην όλνκα ηνπ θ. ΚΑΟΤΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟΤ, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1δ ηνπ 

αξζ. 174 ηνπ Ν. 3463/06, ιόγσ εμόθιεζήο ηεο.  

18. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ, ιόγσ παξάβαζεο θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο κε ηελ 

επσλπκία   ΄΄Γ. ΜΑΝΩΛΑ & ΗΑ Δ.Δ.΄΄. 

19. Γηαγξαθή Πξνζηίκνπ Αλέγεξζεο & Γηαηήξεζεο Απζαηξέηνπ Καηαζθεπήο επί ηεο νδνύ 

Γ.Παπαλδξένπ 45, ιόγσ  ηαθηνπνίεζήο ηνπ, κε θαηάζηαζε δήισζεο “νινθιεξσκέλεο 

ππαγσγήο πεξαίσζεο” ζύκθσλα κε ην Ν.4178/2013 όπσο ηξνπνπνηήζεθε & ηζρύεη, 

ηδηνθηεζία ησλ θ.θ. “ΣΗΠΛΑΚΟΤ  ΠΑΡΑΚΔΤΖ & DELEGATO ENTERPRISES LIMIDET”. 

20. Γηαγξαθή νθεηιήο πξνζηίκνπ απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ επί ηεο Λ. 

Παπάγνπ 37 ζην όλνκα ΘΔΟΓΩΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ. & ΗΑ Ο.Δ.. 

21. Γηαγξαθή από ηνλ βεβαησηηθό Υξεκαηηθό Καηάινγν, πξνζηίκσλ απζαίξεηεο ρξήζεο 

δεκνηηθνύ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ:116/2013 ζην όλνκα  «ΔΡΓΗΑΝΝΖ ΑΝΝΑ» 



(ΑΦΜ:066050638), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πεξίπησζε δ ηνπ άξζξνπ 

174 ηνπ Ν.3463/06.  

22. Γηαγξαθή από βεβαησηηθό Υξεκαηηθό Καηάινγν Γεκνηηθώλ Σειώλ,  κε ειεθηξνδνηνύκελσλ 

αθηλήησλ ζηα  νλόκαηα: ΚΟΣΕΑΓΗΑΝΝΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ & ΚΟΣΕΑΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ , ιόγσ 

απαιιαγήο Ν.3345/2005.  

23. Γηαγξαθή από  βεβαησηηθνύο Υξεκαηηθνύο Καηαιόγνπο, πξνζηίκσλ απζαίξεηεο ρξήζεο 

δεκνηηθνύ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ  ζην όλνκα «ΕΑΦΔΗΡΖ ΣΔΛΗΟ (ZAFIRI STELO)» 

(ΑΦΜ:147364810), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πεξίπησζε δ ηνπ άξζξνπ 174 

ηνπ Ν.3463/06». 

24. Γηαγξαθή Πξνζηίκνπ Αλέγεξζεο & Γηαηήξεζεο Απζαηξέηνπ Καηαζθεπήο επί ηεο νδνύ 

Αξρηιόρνπ 2, ιόγσ ηνπ όηη νη ρώξνη γηα ηνπο νπνίνπο επηβιήζεθε ην πξόζηηκν δηαηήξεζεο 

ππήρζεζαλ ζην Ν. 3843/2010 (θαηάζηαζε δήισζεο- πεξαίσζεο), ηδηνθηεζίαο ησλ θ.θ. 

ΚΟΤΚΛΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ & ΣΑΚΑΝΗΚΑ ΜΑΗΡΖ.  (ΔΞ ΑΝΑΒΟΛΖ) 

25. Γηαγξαθή Πξνζηίκνπ Αλέγεξζεο & Γηαηήξεζεο Απζαηξέηνπ Καηαζθεπήο επί ηεο νδνύ 

εκέιεο & Νπκθαίνπ 23, ιόγσ ηαθηνπνίεζήο ηνπ, κε θαηάζηαζε δήισζεο « νινθιεξσκέλεο 

ππαγσγήο πεξαίσζεο» ζύκθσλα κε ην Ν. 4178/2013 όπσο ηξνπνπνηήζεθε & ηζρύεη, 

ηδηνθηεζία ησλ θ.θ. «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ & ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΒΗΡΓΗΝΗΑ ». (ΔΞ 

ΑΝΑΒΟΛΖ).     

          

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 
 
 

ΚΛΑΓΔΤΣΗΡΑ ΥΡΗΣΟ 
 

 
 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  

 

 Γεληθή Γξακκαηέα  Γήκνπ. 
 

 ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ  ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ . 
 


