
                                                                                                        

              
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                          Εσγξάθνπ    12.12.2014 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                                        Αξ. πξση.     17574.     
ΓΖΜΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ                                                                              
                                       
 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
 

 
                                                                          ΠΡΟ:    α) Σελ θ.Γήκαξρν 

                                                                                               β) Σνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 
  

       

αο πξνζθαινύκε ζε  ΣΑΚΣΙΚΗ    ζυνεδρίαζη  (17η)  ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ηην 
ΠΔΜΠΣΗ    18   ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2014   και  ώρα  20:30     κε:   

                                                 
                               

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
  

1. πδήηεζε γηα ηα θέμαηα Παιδείαρ  ηνπ Γήκνπ καο. 

2. Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 393/2014 Α.Γ.. κε ζέκα ΄΄Καζνξηζκόο ακνηβήο 

πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 297/2014 απόθαζε-εηζήγεζε ηεο Ο.Δ. 

πεξί νξηζκνύ απηνύ, γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ενώπιον ηηρ επιηποπήρ ηος άπθπος 152 

ηος Ν.3463/2006 θαηά ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 63134/43749/13-10-2014 απόθαζεο  ηνπ Γελ. 

Γξακ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ αθπξώλεη  ηελ  ππ’ αξηζ. 317/2014 Α.Γ..΄΄. 

3. Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 394/2014 Α.Γ.. κε ζέκα ΄΄ Καζνξηζκόο ακνηβήο δηθεγόξνπ  

ζύκθσλα κε ηελ κε ηελ ππ’ αξηζ. 298/2014 απόθαζε-εηζήγεζε ηεο Ο.Δ. πεξί νξηζκνύ απηνύ 

γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Γεκάξρνπ Εσγξάθνπ, καηόπιν ηηρ ςπ’ απιθ. 53701/30-9-2014 

παπαγγελίαρ ηος Διεςθύνονηορ ηην Ειζαγγελία Εθεηών Αθηνών και ύζηεπα από ηην ςπ’ απιθ. 

4018/29-9-2014 παπαγγελία ηηρ Ειζαγγελέωρ  ηος Απείος Πάγος, ζσεηικά με επεςνώμενερ 

αξιόποινερ ππάξειρ απείθειαρ-παπάβαζηρ καθήκονηορ (άπθπα 169,259 Π.Κ.) 

4. Έγθξηζε  2νπ ΑΠΔ & 2νπ ΠΚΣΜΝΔ κε αλαζεώξεζε ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΠΛΑΔΗ 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΕΩΓΡΑΦΟΤ». 

5. Αλαλέσζε ζύκβαζεο δηέιεπζεο απνξξηκκαηνθόξσλ ηνπ Γήκνπ καο από ηελ Αηηηθή Οδό γηα 

ην νηθνλνκηθό έηνο 2015.  

6. Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ  ΄΄Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ΄΄. 

7. 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”. 

(ΔΞ ΑΝΑΒΟΛΖ) 



8. 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) 

9. 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  [Με ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν] 

 

 Γεληθή Γξακκαηέα  Γήκνπ. 
 

 ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ  ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ . 
 


