
       
              
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                             Ευγπάθος    20/02/2014 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                            Απ. ππυη.    3023. 
ΓΖΜΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ                                                                              
                                       
                                                      ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
                                                                 ΠΡΟ:   α)  Σον κ.Γήμαρτο 
                                                                                β) Σοσς κ.κ. Γημοηικούς  
                                                                                     σμβούλοσς 
 

αρ πποζκαλούμε ζε  ΣΑΚΣΙΚΗ    ζσνεδρίαζη  (2η)  ηος  Γημοηικού 
ςμβοςλίος  ηη    ΓΔΤΣΔΡΑ    24 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  2014   και  ώρα  17:30       με:   
                                                 
                               
                                    ΘΔΜΑΣΑ   ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ                
                                 
 

1. Δπικύπυζη ππακηικών ηηρ 14ηρ,15ηρ,16ηρ,17ηρ  & 18ηρ Σακηικών 
ςνεδπιάζευν Γημοηικού ςμβοςλίος. 

2. Σποποποίηζη ηηρ 314/13 απόθαζηρ Γ.. (Ο.Δ.Τ. Γήμος Ευγπάθος). 
3. 1η  Σποποποίηζη Σεσνικού Ππογπάμμαηορ 2014. 
4. 1η  Αναμόπθυζη Πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2014. 
5. Έκθπαζη Γνώμηρ για  Καηαβολή εξόδυν παπάζηαζηρ Πποέδπος και 

Ανηιπποέδπος ηος ΝΠΓΓ Πολιηιζμού και Αθληηιζμού . 
6. Ππόγπαμμα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΩ – 1η Σποποποίηζη ηηρ Ππάξηρ 

"ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΕΩΓΡΑΦΟΤ" – Σποποποίηζη Σεσνικού 
Ππογπάμμαηορ. 

7. Έγκπιζη 4ος Α.Π.Δ. Σελικού-Σακηοποιηηικού ηος έπγος :                             
«ΔΠΗΚΔΤΔ–ΜΗΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΚΑΗ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ (2010)». 

8. Έγκπιζη 1ος ΑΠΔ  - ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ηος έπγος: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
ΦΘΟΡΩΝ – ΕΖΜΗΩΝ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 2012». 

9. ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ Κοινυνικού Πανηοπυλείος Γήμος 
Ευγπάθος. 

10. ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ αξιολόγηζηρ αιηήζευν ηος Κοινυνικού    
Πανηοπυλείος  Γήμος Ευγπάθος. 

11. Αςθαίπεηη δόμηζη ηάθος. 
12. Έγκπιζη ππακηικού καηαζηποθήρ ασπήζηος ςλικού. 
13. Ανανέυζη ηυν ζςμβάζευν επγαζίαρ οπιζμένος σπόνος ηυν 

απαζσολοςμένυν για ηην παποσή ηυν ςπηπεζιών ηος Ππογπάμμαηορ 
«Κ.Ζ.Φ.Ζ.». 

14. Λήτη απόθαζηρ για απ’ εςθείαρ ανάθεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο 
«Ππομήθεια Γπαθικήρ ύληρ – Δνηύπυν (2013)» με ηη διαδικαζία ηυν 
διαππαγμαηεύζευν. 

15. Έγκπιζη παπάηαζηρ εκηέλεζηρ ηος έπγος «ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ ΑΤΘΑΗΡΔΣΩΝ 
ΚΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ». 

16. Λήτη απόθαζηρ για έγκπιζη αποπληπυμήρ εκπαιδεςηικού ζεμιναπίος ΛΑΔΚ 
έηοςρ 2010 βάζει ηος απ. 3.4Β ηηρ από 9/6/2010 ζύμβαζηρ ηυν 
ζςμβαλλομένυν  μεπών. 



17. Υοπήγηζη άδειαρ διενέπγειαρ τςσαγυγικών ηεσνικών παιγνίυν ζε 
καηάζηημα ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ «ΚΑΦΔΝΔΗΟ» ηος ΔΡΓΑΝΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ, πος βπίζκεηαι επί ηηρ οδού ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΔΩ 68. 

18. Γηαγξαθή νθεηιήο, πνπ αθνξά ηέιε θαζαξηόηεηαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 
από ηνλ αξ. 188/2013 ρξεκαηηθό θαηάινγν ζην όλνκα Βιαρνγηάλλε–
Δπζπκίνπ Παλαγηώηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 174 
ηνπ Ν. 3463/06 ιόγσ εμόθιεζεο ηεο νθεηιήο. 

19. Γηαγξαθή νθεηιώλ, πνπ αθνξνύλ ηέιε θαζαξηόηεηαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 
από ηνλ αξ. 188/2013 ρξεκαηηθό θαηάινγν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/06 ιόγσ εμόθιεζεο ησλ 
νθεηιώλ.(Γειεγηώξγε Πελειόπε θιπ.) 

20. Γηαγξαθή νθεηιώλ, πνπ αθνξνύλ ηέιε θαζαξηόηεηαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 
από ηνλ αξ. 188/2013 ρξεκαηηθό θαηάινγν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/06 ιόγσ εμόθιεζεο ησλ 
νθεηιώλ.(Οηθνλνκίδνπ-Βόγιε Λνπίδα Φσηεηλή θιπ.) 

21. Γηαγξαθή νθεηιώλ, πνπ αθνξνύλ ηέιε θαζαξηόηεηαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2010-
2011 θαη 2012 από ηνλ αξ. 188/2013 ρξεκαηηθό θαηάινγν, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο πεξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/06 ιόγσ εμόθιεζεο ησλ 
νθεηιώλ.(Οηθνλόκνπ Νηθόιανο θιπ.) 

22. Γηαγξαθή νθεηιώλ, πνπ αθνξνύλ ηέιε θαζαξηόηεηαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 
θαη 2012 από ηνλ αξ. 188/2013 ρξεκαηηθό θαηάινγν, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο πεξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/06 ιόγσ εμόθιεζεο ησλ 
νθεηιώλ.(Φπθνύξα Βαζηιηθή θιπ.) 

23. Γηαγξαθή νθεηιώλ Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη Γεκνηηθώλ Σειώλ κε 
ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Ξελίαο 45 ζην όλνκα ηνπ ΚΑΝΑΒΑ 
ΗΩΑΝΝΖ, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε1δ ηνπ αξζ. 174 ηνπ Ν. 3463/06, ιόγσ 
ειεθηξνδόηεζήο ηνπ. 

24. Γηαγξαθή από ηνλ κε αξηζκ.:085/2013 βεβαησηηθό Υξεκαηηθό Καηάινγν κε 
ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ ΣΑΠ, από ηα νλόκαηα α)ΩΕΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 
ηνπ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ  θαη β)ΩΕΟΤ ΥΡΤΑΝΘΖ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ, ιόγσ 
ειεθηξνδόηεζεο». 

25. Γηαγξαθή νθεηιώλ Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο κε ειεθηξνδνηνύκελνπ 
αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Θενιόγνπ Η. 75Β ζην όλνκα ηεο ΝΗΚΟΛΑΪΓΟΤ 
ΔΤΓΟΞΗΑ, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε1δ ηνπ αξζ. 174 ηνπ Ν. 3463/06, ιόγσ 
ειεθηξνδόηεζήο ηνπ.  

26. Γηαγξαθή από ηνλ κε αξηζκ.:089/2012 βεβαησηηθό Υξεκαηηθό Καηάινγν κε 
ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ ΓΣ/ΓΦ, ζην όλνκα ΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΕΩΖ ηνπ 
Κσλ/λνπ θαη επαλαβεβαίσζε νθεηιήο ζηνλ πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε θ.ΕΖΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ Γεσξγίνπ». 

27. Γηαγξαθή νθεηιήο ιόγσ απαιιαγήο από Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνύκελνπ 
αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Δπθξάηνπ 1 ζην όλνκα ηνπ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ 
ΓΗΟΝΤΗΟΤ,ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 εδάθην 2 ηνπ 
Ν.3345/2005. 

28. Γηαγξαθή νθεηιώλ Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο κε ειεθηξνδνηνύκελνπ 
αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Γνπλαξνπνύινπ Γ. 11 ζην όλνκα ηνπ ΔΛΑΛΜΑΕΗΓΖ 
ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε1δ ηνπ αξζ. 174 ηνπ Ν. 3463/06, 
ιόγσ ειεθηξνδόηεζήο ηνπ. 

29. Eπηζηξνθή πνζνύ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί άδεηα δηακνλήο δύν (2) εηώλ 
αιινδαπνύ ζην όλνκα THACI GENTIANA, δηόηη έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο 
αξρηθήο αίηεζεο από νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε ζε απηνηειή άδεηα. 

30. Eπηζηξνθή πνζνύ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί άδεηα δηακνλήο δύν (2) εηώλ 
αιινδαπνύ ζην όλνκα MEMISHA MBARIME, δηόηη ην αίηεκα γηα αλαλέσζε 



άδεηαο δηακνλήο γηα ιόγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο δελ δύλαηαη λα 
ηθαλνπνηεζεί. 

31. Eπηζηξνθή πνζνύ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί άδεηα δηακνλήο ελόο (1) έηνπο 
αιινδαπνύ ζην όλνκα SVISTOUNOVA VALENTINA, δηόηη έγηλε 
ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο αίηεζεο από απηνηειή άδεηα ζε άδεηα δηακνλήο σο 
ηέθλν ζπδύγνπ Έιιελα. 

32. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ ΓΣ, ΓΦ θαη ΣΑΠ αθηλήηνπ 
επί ηεο νδνύ Δπξπλόκεο 2, ζηελ θα ΠΑΠΑΓΑΚΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ ηνπ Πέηξνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.2362/95. 

33. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ Γεκνηηθώλ Σειώλ θαη 
Φόξσλ ζηνλ θ.ΚΑΟΤΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ Ζιία, πνπ αθνξά ζε δηαθνξά 
ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ζηελ νηθία ηδηνθηεζίαο ηνπ,  επί ηεο νδνύ ΗΓΡΑΚΗΟΤ 
30. 

34. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ ΓΣ, ΓΦ θαη ΣΑΠ αθηλήηνπ 
επί ηεο νδνύ Δπξπλόκεο 2, ζηελ θα ΚΟΤΛΟΤΡΖ - ΚΑΛΑΦΑΣΑ ΟΤΡΑΝΗΑ 
ηνπ Κσλ/λνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ 
Ν.2362/95. 

35. Eπηζηξνθή  αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ (Γαηηαλάξνο Νηθόιανο). 
36. Eπηζηξνθή  ή κε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ (ηάκνο Κσλ/λνο). 
37. Λήςε απόθαζεο επηζηξνθήο  αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ γηα 

νθεηιή Σ.Α.Π. 2013.  (Μαδαξνύ Γεσξγία)  
 

 
 
 
 

                    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 
 
                                        ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ   Α.   ΥΡΙΣΙΑ 
 
 
 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  

Aνηιδήμαπσοι: 1/Τποδομών, ππογπαμμάηυν και Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ–Γιαθάνειαρ 
2/Οικονομικών 3/Πεπιβάλλονηορ και Ποιόηηηαρ Ευήρ 4/Νεόηηηαρ, Αλληλεγγύηρ και Ππόνοιαρ 
5/Κοινυνικήρ μέπιμναρ, πποζηαζίαρ και Για βίος Μάθηζηρ.  
 
ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ: Γιοικηηικών Τπηπ./ Οικονομικών Τπηπεζιών/Σεσνικών Τπηπεζιών και Γόμηζηρ/ 
Οπγάνυζηρ Ππογπαμμαηιζμού και Πληποθοπικήρ/ Καθ/ηαρ,Ππαζίνος & Μησ/κού Δξοπλιζμού /  
Βπεθικών-Παιδικών ηαθμών και Κ.Γ.Α.Π./ Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ-Κοινυνικήρ Ανάπηςξηρ  & Ηζόηηηαρ 
ηυν Φύλυν/ΚΔΠ 

 


