
       
              
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                             Εσγξάθνπ    6/3/2014 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                            Αξ. πξση.    4125 
ΓΖΜΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ                                                                              
                                       
                                              ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
                                                                 ΠΡΟ:   α)  Σον κ.Γήμαρτο 
                                                                                β) Σοσς κ.κ. Γημοηικούς  
                                                                                     σμβούλοσς 
 

αο πξνζθαινχκε ζε  ΣΑΚΣΙΚΗ    ζσνεδρίαζη  (3η)  ηνπ  Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ  ηη  Γεσηέρα  10    ΜΑΡΣΙΟΤ    2014   και  ώρα  17:30       με:   
                                                 
                               
                                    ΘΔΜΑΣΑ   ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ                

 
 

1. Αλαθνηλψζεηο-Δξσηήζεηο-Δπηηξνπέο. 
2. Απνδνρή ρξεκαηνδφηεζεο θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Εσγξάθνπ γηα 

ηελ ππνγξαθή  Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ « ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  ΤΓΑΣΗΝΧΝ  ΠΟΡΧΝ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ 
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΧΡΧΝ  ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ  ΣΟ ΓΖΜΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ» 

3. Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ην ρέδην Γξάζεο θαηά ηεο θηψρεηαο  πνπ 
πινπνηείηαη ζην Γήκν καο(ΜΚΟ-ΔΠΔΚΑ). 

4. πδήηεζε  ζρεηηθά κε παξαρσξήζεηο ρψξσλ θαη αηζνπζψλ ησλ 
ρνι..πγθξνηεκάησλ ζε αζιεηηθά  ζσκαηεία θαη δηαθφξνπο ζπιιφγνπο . 

5. Οηθνλνκηθφο Απνινγηζκφο  4νπ Σξηκήλνπ 2013.[ηνηρεία  Σακείνπ & ηνηρεία 
Γεληθήο Λνγηζηηθήο]. 

6. Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Γψξνπ Πάζρα  2014 γηα ηνπο απφξνπο ηνπ Γήκνπ             
καο ,έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ κε ηε κνξθή δσξνεπηηαγψλ ,έγθξηζε 
δαπαλψλ θαη δηάζεζεο πηζηψζεσλ θαηφπηλ εθζέζεσλ αλαιήςεσλ 
ππνρξεψζεσλ. 

7. Σξνπνπνίεζε  ηεο αξ.  229/2008 Α.Γ.. « Λήςε απφθαζεο επί αηηήζεσλ       
θαηνίθσλ γηα κείσζε ησλ Γεκνηηθψλ  Σειψλ θαη  Φφξσλ   θαη ηξνπνπνίεζε 
ηεο  236/07  ΑΓ 

8. Λήςε απφθαζεο γηα δσξεάλ παξαρψξεζε ή κε ζην Γήκν Εσγξάθνπ 
,αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Μαηθήλα 29 & Θενδάκαληνο ,ηδηνθηεζίαο ησλ θ.Λατλά 
Κσλ/λνπ θαη θαο Λατλά Μαξίαο. 

9. Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη θαζνξηζκφο ηνπ 
ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπο(.Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ 2014) 

10. Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε κίζζσζεο κε ηίηιν  
«Μίζζσζε ερνθσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ εθδειψζεσλ», θαζψο θαη θαζνξηζκφο 
ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο.  

11. πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ –νξηζκφο Γεκνηηθψλ πκβνχισλ. 
12. Έθθξαζε  γλψκεο  επί ηεο 1εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.   

ΜΟΤΔΗΟ  ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟΤ   γηα ην νηθνλ. έηνο  2014. 
13. Έγθξηζε   πξσηνθφιινπ  Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο  παξαιαβήο ηνπ έξγνπ:          

«ΠΡΟΘΖΚΖ Α.Π.Υ. ΣΟ 2ν ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ (ΔΤΝΟΜΗΑ)» 



14. Έγθξηζε   πξσηνθφιινπ  Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο  παξαιαβήο ηνπ έξγνπ:  
«ΑΝΑΚΑΗΝΗΔΗ – ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΥΟΛΗΚΧΝ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ ΟΓΟΤ 
ΚΡΗΝΧΝ – 28εο ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ» . 

15. Λήςε  απφθαζεο γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο κειέηεο « ΜΔΛΔΣΔ 
ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  ΟΓΟΤ  Γ.ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ(ΝΟΣΗΧ  
ΠΑΠΑΓΗΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ) 

16. Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε απνπιεξσκήο εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ ΛΑΔΚ 
έηνπο 2010 βάζεη ηνπ αξ. 3.4Β ηεο απφ 9/6/2010 ζχκβαζεο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ  κεξψλ. 

17. Μείσζε  ή κε κηζζψκαηνο ηνπ δεκνηηθνχ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
επέθηαζε  ηεο νδνχ  Κνθθηλνπνχινπ  θαη ιεηηνπξγεί σο  γήπεδν  5Υ5. 

18. Απνδνρή ή κε  ησλ πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο  πκβηβαζηηθήο Δπίιπζεο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ θαη Ακθηζβεηήζεσλ. 

19. Παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ δηδαθηεξίνπ 7νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηνπο 
πιιφγνπο Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ ησλ 7νπ & 12νπ θαη 8νπ & 15νπ Γεκνηηθψλ 
ρνιείσλ Εσγξάθνπ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014. 

20. Παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ ησλ 1νπ & 19νπ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ 
Εσγξάθνπ, ζην ζχιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζρνιηθφ 
έηνο 2013-2014. 

21. Παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Εσγξάθνπ, ζην 
ζχιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014. 

22. Παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ ησλ 8νπ & 15νπ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ 
Εσγξάθνπ, ζην ζχιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζρνιηθφ 
έηνο 2013-2014. 

23. Παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ ηνπ 5νπ  Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Εσγξάθνπ, ζην 
ζχιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014. 

24. Παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ ηνπ 10νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Εσγξάθνπ, ζην 
ζχιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014. 

25. Παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ ησλ 3νπ & 9νπ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, ζηνπο 
ζπιιφγνπο Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ ησλ ζρνιείσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-
2014. 

26. Γηαγξαθή νθεηιψλ ιφγσ απαιιαγήο απφ Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνχκελνπ 
αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Πιαζηήξα Ν. 21 ζην φλνκα ηεο θ. ΓΗΑΝΝΑΡΑ 
ΓΖΜΖΣΡΑ,ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 εδάθην 2 ηνπ 
Ν.3345/2005. 

27. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνχ Γεκνηηθψλ Σειψλ ζηνλ 
θ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝΤΗΟ πνπ αθνξά απνζήθε ππνγείνπ επί ηεο νδνχ 
Δπθξάηνπ 1,ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.2362/95 

28. Γηαγξαθή νθεηιήο ιφγσ απαιιαγήο απφ Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνχκελνπ 
αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Γξάκκνπ 15-17 ζην φλνκα ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΗΓΖ 
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ,ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 εδάθην 2 ηνπ 
Ν.3345/2005. 

29. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. ηεο Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο, απφ ηνλ βεβαησηηθφ Υξεκαηηθφ Καηάινγν 120/2013, ζην φλνκα 
ΓΟΤΦΑ   ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ.». 

30. Γιαγραθή από ηον με αριθμ.:085/2013 βεβαιωηικό Φρημαηικό Καηάλογο Τ.Α.Π. 
μη ηλεκηροδοηούμενων ακινήηων ζηο όνομα ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΔΙΟΥ και επαναβεβαίωζη οθειλής ζηην πραγμαηική ιδιοκηήηρια κα 
ΝΤΑΪΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ηοσ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

31. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ Βεβαησηηθφ 
Καηάινγν ζην φλνκα AUTOCANDIA A.E. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ 
Ν.3463/06 . 

32. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ Βεβαησηηθφ 
Καηάινγν ζην φλνκα ΓΔΛΛΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 . 



33. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ Βεβαησηηθφ 
Καηάινγν (ΣΕΑΜΑΛΖ ΑΠΟΣΟΛΟ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή ηνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε 
(ΣΕΑΜΑΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ). 

34. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ Βεβαησηηθνχο 
Καηαιφγνπο (ΛΑΗΟΝ ΡΔΝΣΑΛ ΑΝΧΝΤΜΖ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνχο 
ηδηνθηήηεο. 

35. Γηαγξαθή βεβαησκέλσλ νθεηιψλ απφ ρξεκαηηθφ θαηάινγν ζην φλνκα 
ΑΡΓΚΑΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1δ ηνπ άξζξνπ 174 
ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή ηνπο ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο 
Ν.ΑΡΓΚΑΝΖ-Γ.ΜΠΔΡΗΟ Ο.Δ. ιφγσ ζχζηαζεο Οκφξξπζκεο Δηαηξίαο. 

36. Γηαγξαθή απφ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο νθεηιψλ ΣΑΠ & ΓΣ κε 
ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ ιφγσ αιιαγήο ηδηνθηήηε (ΜΟΥΑΝΓΡΔΟΤ 
ΟΦΗΑ) ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 & 
επαλαβεβαίσζή ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζ.4 ηνπ Ν.429/76 (ΣΑΨΚΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ). 

37. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ Βεβαησηηθφ 
Καηάινγν (ΚΑΝΣΑΡΣΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή ηνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε 
(QESARI VASIL ). 

38. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ Βεβαησηηθφ 
Καηάινγν ζην φλνκα ΛΔΝΣΕΟ ΗΧΑΝΝΖ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ 
Ν.3463/06 . 

39. Γηαγξαθή νθεηιψλ απφ ηνλ κε αξηζκ.:085/2013 βεβαησηηθφ Υξεκαηηθφ 
Καηάινγν Σ.Α.Π. κε ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ  ζηα νλφκαηα 
«ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΖΓΑ & ΗΑ Ο.Δ.» θαη «Ν.ΣΟΣΧΝΖ & ΗΑ Ο.Δ.» ιφγσ 
ειεθηξνδφηεζήο ηνπο. 

40. Γηαγξαθή νθεηιήο ηξνθείσλ κελψλ Ηνπλίνπ - Ηνπιίνπ 2012 Γεκνηηθψλ 
Παηδηθψλ – Βξεθηθψλ ηαζκψλ (πξψελ ΝΠΓΓ), ζην φλνκα Γθξηηδάιεο  
Γεψξγηνο  ιφγσ ιαλζαζκέλεο βεβαίσζεο πνζνχ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 
21/11/2013  βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Βξεθηθψλ – Παηδηθψλ ηαζκψλ & ΚΓΑΠ 
θαη επαλαβεβαίσζε ηνπ νξζνχ πνζνχ ζηνλ ίδην ππφρξεν. 

41.Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.2362/95, ζηελ εηαηξεία Σ.Δ. Ν. ΣΟΣΧΝΖ & 
ΗΑ Ο.Δ., πνπ αθνξά δαπάλε ζχλδεζεο αθηλήηνπ κε ην Γεκνηηθφ Αγσγφ 

Απνρέηεπζεο, ιφγσ κε θαηαζθεπήο λέαο εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο. 
 
 

 
 
 
 

                    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 
 
                                        ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ   Α.   ΥΡΙΣΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  

Aληηδήκαξρνη: 1/Τπνδνκψλ, πξνγξακκάησλ θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο–Γηαθάλεηαο 
2/Οηθνλνκηθψλ 3/Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Εσήο 4/Νεφηεηαο, Αιιειεγγχεο θαη Πξφλνηαο 
5/Κνηλσληθήο κέξηκλαο, πξνζηαζίαο θαη Γηα βίνπ Μάζεζεο.  
 
ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ: Γηνηθεηηθψλ Τπεξ./ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ/Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γφκεζεο/ 
Οξγάλσζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Πιεξνθνξηθήο/ Καζ/ηαο,Πξαζίλνπ & Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ /  
Βξεθηθψλ-Παηδηθψλ ηαζκψλ θαη Κ.Γ.Α.Π./ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο-Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο  & Ηζφηεηαο 
ησλ Φχισλ/ΚΔΠ 

 


