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                                                                 ΠΡΟ:   α)  Σον κ.Γήμαρτο 
                                                                                β) Σοσς κ.κ. Γημοηικούς  
                                                                                     σμβούλοσς 
 

αο πξνζθαινύκε ζε  ΣΑΚΣΙΚΗ    ζσνεδρίαζη  (5η)  ηνπ  Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ  ηη   Γεσηέρα    7        ΑΠΡΙΛΙΟΤ         2014   και  ώρα  17:30       με:   
                                                                              
                                    ΘΔΜΑΣΑ   ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ   
 

1. Απνδνρή ρξεκαηνδόηεζεο θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Εσγξάθνπ γηα ηελ 
ππνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, γηα ηo έξγν 
«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΔΩΦΟΡΟΤ ΠΑΠΑΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΕΩΓΡΑΦΟΤ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΤ ΕΩΓΡΑΦΟΤ». 

2. Από θνηλνύ ιύζε πκβάζεσλ εθπόλεζεο Μειεηώλ.   
3. Έγκριζη   πρωηοκόλλοσ  Προζωρινής & Οριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ: 

«ΕΠΘΚΕΤΕ – ΜΘΚΡΟΚΑΣΑΚΕΤΕ ΔΗΜΟΣΘΚΩΝ ΚΣΘΡΘΩΝ & 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ (2010)»  (Κ.Α.: 30.7311.92). 

4. Έγκριζη   πρωηοκόλλοσ  Προζωρινής & Οριζηικής παραλαβής ηοσ έργοσ: 

«ΔΘΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΘΔΘΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΠΛ. ΣΕΡΖΑΚΗ ΚΑΘ ΠΛ. ΑΓ. 

ΓΕΡΑΘΜΟΤ»  (Κ.Α. 30/7322.27). 

5. Έγθξηζε αζθάιηζεο κεηαθνξηθώλ κέζσλ, κεραλεκάησλ θαη αθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ Εσγξάθνπ. 

6. Έγθξηζε ζπλδηνξγάλσζεο  εθδήισζεο  19νπ Μαζεηηθνύ Πνιηηηζηηθνύ Φεζηηβάι   
Γήκνπ Εσγξάθνπ  έηνπο 2014 κε ην ΝΠΓΓ  Πνιηηηζκνύ θαη  Αζιεηηζκνύ 
(Γ.Εσγξάθνπ)  πίζησζεο ,ηξόπνπ εθηέιεζεο , αλάιεςε δέζκεπζεο θαη έγθξηζεο 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ επηκέξνπο πξνκεζεηώλ θαη εξγαζηώλ. 

7. Υνξήγεζε  άδεηαο θπθινθνξίαο  ιεσθνξείσλ θαη εμνπζηνδόηεζε  θ.Γεκάξρνπ 
γηα ελέξγεηεο  πξνο  ΟΑΑ. 

8. Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκεζεηώλ  θαη  ππεξεζηώλ  θαζώο θαη  θαζνξηζκόο ηνπ 
ηξόπνπ εθηέιεζήο ηνπο.  (ίηηζε  Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ γηα ηηο Γεκ.Δθινγέο 
& ηηο Δπξσεθινγέο  2014). 

9. Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκεζεηώλ  θαη  ππεξεζηώλ  θαζώο θαη  θαζνξηζκόο ηνπ  
ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπο. (Πξνκήζεηα Αλαισζίκσλ Ζ/Τ-Δθηππσηώλ θαη   FAX 
2014). 

10. Λήςε απόθαζεο επηρνξήγεζεο πιιόγσλ. 
11. Λήςε απόθαζεο γηα απνδνρή ή κε ησλ πξαθηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο 

Φνξνινγηθώλ δηαθνξώλ κε ζπκβηβαζκό (άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80). 
12. Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ, Πξνέδξνπ θαη αλαπιεξσηή απηνύ  γηα ην      

Γεπηεξνβάζκην πκβνύιην  Δπηζεώξεζεο Θεάηξσλ – Κηλεκαη/θσλ    θαη 
παξεκθεξώλ επηρεηξήζεσλ έηνπο 2014. 

13. Έγθξηζε  2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ – Tαθηνπνηεηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ 
«Αλαθαηαζθεπή Γηθηύνπ Ζιεθηξνθσηηζκνύ 2010». 

14. Λήςε απόθαζεο  γηα απ’ επζείαο  αλάζεζε  ηεο «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ 
ΚΑΗ  ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ»  κε ηε δηαδηθαζία ησλ  δηαπξαγκαηεύζεσλ  . 



15. Σξνπνπνίεζε  ηεο  455/2013 Α.Γ..  «Λήςε απόθαζεο γηα κεηαθνξά 
πξνζώπσλ έηνπο  2014(κειώλ  ΚΑΠΖ), πίζησζε, έγθξηζε αλάιεςεο 
δέζκεπζεο θαη ηξόπνπ  εθηέιεζε». 

16. Έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζίαο « ΔΠΗΚΔΤΖ-ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ 
ΜΔΩΝ & ΜΖΥ/ΣΩΝ ΣΟΤ Γ.ΕΩΓΡΑΦΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΣΩΝ 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ  2014» θαζώο θαη  θαζνξηζκόο ηξόπνπ 
εθηέιεζεο. 

17. Έθθξαζε Γλώκεο επί ηεο Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  34/2014 ηνπ 

΄΄Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ΄΄  κε ζέκα: «Οξζή επαλάιεςε ηεο 

ππ’αξ.17/2011 Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα: «Έγθξηζε 

δέζκεπζεο πνζνύ θαη δηάζεζε πίζησζεο απηνύ γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

κειώλ Γ ζε ζπλεδξηάζεηο». 

18. Έθθξαζε Γλώκεο επί ηεο Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  35/2014 ηνπ 

΄΄Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ΄΄ κε ζέκα: «Οξζή επαλάιεςε ηεο 

ππ’αξ.13/2012 Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα: «Έγθξηζε 

δέζκεπζεο πνζνύ θαη δηάζεζε πίζησζεο απηνύ γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

κειώλ Γ ζε ζπλεδξηάζεηο». 

19. Έθθξαζε Γλώκεο επί ηεο Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  36/2014 ηνπ 
΄΄Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ΄΄ κε ζέκα: «Οξζή επαλάιεςε ηεο 
ππ’αξ.38/2013 Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα: «Έγθξηζε 
δέζκεπζεο πνζνύ θαη δηάζεζε πίζησζεο απηνύ γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο 

κειώλ Γ ζε ζπλεδξηάζεηο». 
20. Οηθνλνκηθή  Δλίζρπζε  άπνξνπ δεκόηε. 
21. Γηαβίβαζε ηεο αξ. 46/14 Απνθ. Δ.Π.Ε. [Σνπνζέηεζε  πηλαθίδαο   Ρ2 (STOP)   

ζηε δηαζηαύξσζε  ησλ νδώλ Ν. Καδαληδάθε  θαη Μπθόλνπ]. 
22. Γηαβίβαζε ηεο αξ. 43/14  Απνθ. Δ.Π.Ε. [Απαγόξεπζε  ζηάζκεπζεο ζηε ζπκβνιή  

Γξ.Απμεληίνπ θαη εβαζηείαο]. 
23. Γηαβίβαζε ηεο αξ. 40/14 Απνθ. Δ.Π.Ε. [Δπαλππνβνιή εηζήγεζεο  επί  αηηήκαηνο 

θαο  Οξθαλνύ, γηα απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο  ζηνπο  Επγνύο Αξηζκνύο ηεο  νδνύ 
Αλλίλνπ]. 

24. Γηαβίβαζε ηεο αξ. 19/14 Απνθ. Δ.Π.Ε. [Λήςε απόθαζεο  γηα αιιαγή  
πξνηεξαηόηεηαο κεηαμύ ησλ νδώλ  Δι.Βεληδέινπ – Γξ. Κνπζίδε]. 

25. Γηαβίβαζε ηεο αξ. 20/14 Απνθ. Δ.Π.Ε. [Λήςε  απόθαζεο γηα  παξεκβάζεηο 
αληηδξόκεζεο  ησλ νδώλ Λπθάβνπ θαη Πνιπδώξνπ  ζην  Γ.Εσγξάθνπ]. 

26. Αλάθιεζε  άδεηαο κεηαηόπηζεο πεξηπηέξνπ  γηα ιόγνπο Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
27. Λήςε απόθαζεο απαιιαγήο από πξνζαπμήζεηο.(ΚΑΡΜΗΡΖ ΦΩΣΗΟ) 
28. Λήςε απόθαζεο απαιιαγήο από πξνζαπμήζεηο.(ΚΑΚΟΤΡΑ ΦΑΝΖ) 
29. Γηαγξαθή νθεηιήο Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο γηα ην έηνο 2013, κε 

ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Πιεύξσλνο 5 ζην όλνκα ηεο θ. 
ΣΔΦΑΝΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ, ιόγσ κεηαβίβαζήο ηνπ θαη επαλαβεβαίσζε ηεο νθεηιήο 
ζηνπο λένπο ηδηνθηήηεο θ. ΑΝΣΩΝΑΣΟ ΠΤΡΗΓΩΝ θαη θ. ΛΤΣΡΑ ΗΩΑΝΝΑ. 

30. Γηαγξαθή νθεηιώλ Γεκνηηθώλ Σειώλ θαη Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο γηα ηα έηε 
από 2000 έσο 2013, κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Νείινπ 27 
ζην όλνκα ηνπ ΜΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ, ιόγσ κεηαβίβαζήο ηνπ θαη 
επαλαβεβαίσζε ηεο νθεηιήο ζην λέν ηδηνθηήηε ΑΚΡΗΒΟ ΗΩΑΝΝΖ. 

31. Γηαγξαθή από ηνλ κε αξηζκ.:085/2013 βεβαησηηθό Υξεκαηηθό Καηάινγν κε 
ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ ΣΑΠ, από ην όλνκα ΑΣΑΛΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ηνπ 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ, ιόγσ ειεθηξνδόηεζεο θαη πώιεζεο ηνπ αθηλήηνπ. 

32. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από βεβαησηηθό 
Καηάινγν ζην όλνκα ΑΜΠΔΛΗΩΣΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή ηνπ ζηνλ πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε 
ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΦΩΣΗΟ. 

33. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο § 
2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.2362/95, ζηελ θα ΜΑΚΡΑΝΓΡΔΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ, πνπ 



αθνξά κε ειεθηξνδνηνύκελν αθίλεην ζηελ νδό Σξαπιαληώλε 29-31, ιόγσ 
ειεθηξνδόηεζεο ηνπ. 

34. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ ΣΑΠ, ΓΣ & ΓΦ ζηνλ θν 
ΚΟΤΦΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ, πνπ αθνξά δηαθνξά ηεηξαγσληθώλ 
κέηξσλ, δηακεξίζκαηνο ηεηάξηνπ νξόθνπ (Γ21) επί ηεο νδνύ ΘΔΟΓΑΜΑΝΣΟ 
21, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.2362/95 

35. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο § 
2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.2362/95, ζηελ θα ΚΑΣΑΛΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, πνπ αθνξά 
κε ειεθηξνδνηνύκελν αθίλεην ζηελ νδό Γατνπ 2, ιόγσ ειεθηξνδόηεζεο ηνπ. 

36. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο § 
2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.2362/95, ζηελ θα ΜΩΡΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, γηα ΓΣ κε 
ειεθηξνδνηνύκελν αθίλεην ζηελ νδό Τθαζίνπ 40, ιόγσ απαιιαγήο. 

37. Γηαγξαθή νθεηιώλ Γεκνηηθώλ Σειώλ γηα ηα έηε 2010 θαη 2011, κε 
ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Ηαμάξηνπ 11 ζην όλνκα ηεο θ. 
ΜΖΥΑΖΛΑΚΖ ΑΦΡΟΓΗΣΖ, θαη επαλαβεβαίσζε ηεο νθεηιήο ζηε πξαγκαηηθή 
ηδηνθηήηξηα θ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΜΑΡΗΑ. 

38. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ Γεκνηηθώλ Σειώλ θαη ΣΑΠ 
ζηνλ θ. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ πνπ αθνξά κε ειεθηξνδνηνύκελν 
αθίλεην επί ηεο νδνύ Λνπινπδηώλ 1, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο § 2 ηνπ 
άξζξνπ 90 ηνπ Ν.2362/95.  

39. Γηαγξαθή νθεηιώλ Γεκνηηθώλ Σειώλ θαη Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο κε 
ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Λνπινπδηώλ 1 ζην όλνκα ηνπ 
θ.ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΑΚΖ  ΓΔΩΡΓΗΟΤ, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1δηνπ αξζ. 
174 ηνπ Ν. 3463/06, ιόγσ ειεθηξνδόηεζεο ηνπ.  

40. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από Βεβαησηηθό 
Καηάινγν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 .( 
ΠΑΠΠΑ  ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ). 

41. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από βεβαησηηθό 
Καηάινγν ζην όλνκα ΚΑΜΠΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
174 ηνπ Ν.3463/06 θαη αλαδήηεζε ζηνηρείσλ γηα επαλαβεβαίσζή ηνπ ζηνλ 
πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε. 

42. Δπηζηξνθή πνζνύ 50% από εμόθιεζε θιήζεο ζην όλνκα ΒΗΣΑΞΑΚΖ 
ΜΗΥΑΖΛ 

43. Γηαγξαθή από ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο νθεηιήο Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνύκελνπ 
αθηλήηνπ ηνπ θ. ΜΗΛΑΘΗΑΝΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ ζύκθσλα κε ην άξζξν 174 ηνπ 
Ν.3463/06 θαζώο θαη επαλαβεβαίσζε ζηνλ θύξην ή λνκέα ηνπ αθηλήηνπ 
θ.ΜΠΑΓΗΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.429/76. 

44. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από βεβαησηηθό 
Καηάινγν ζην όλνκα PANMARIN ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή ηνπ ζηνλ πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε 
ΚΛΑΓΖ ΗΩΑΝΝΖ. 

45. Γηαγξαθή νθεηιώλ Σέινπο νηθνλνκηθνύ έηνπο 1999 επί ησλ αθαζάξηζησλ 
εζόδσλ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο επί ηεο νδνύ Ηιηζίσλ 23-25 
ζην όλνκα ηνπ θ.ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ιόγσ απαιιαγήο ηνπ 
ζύκθσλα κε ην αξ. 20 ηνπ Ν.2539/97. 

46. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιώλ Γεκνηηθώλ Σειώλ θαη Σέινπο Αθίλεηεο 
Πεξηνπζίαο,από θαηάζηαζε ηεο ΓΔΖ κελόο Μαξηίνπ 2011, 
ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ επί ηεο νδνύ Καββαζά 43 ζην όλνκα ηνπ 
ΑΛΑΒΑΝΟΤ ΑΒΒΑ, ιόγσ ιήμεο ηεο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη 
επαλαβεβαίσζε ηεο νθεηιήο ζηελ ηδηνθηήηξηα ηνπ, ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ  
ΠΟΛΤΣΗΜΖ.  

47. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από βεβαησηηθό  
θαηάινγν 072/2011 ζην όλνκα ηεο θ. ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΔΛΔΝΖ ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζε ηνπ ζηνλ 
πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε. 



48. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από βεβαησηηθό 
Καηάινγν ζην όλνκα ΣΑΚΑΛΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή ηνπ ζηνλ πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε 
HASANAJ SKERDI. 

49. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από βεβαησηηθό 
θαηάινγν ζην όλνκα ΓΖΜΖΣΡΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη αλαδήηεζε ζηνηρείσλ γηα επαλαβεβαίσζή ηνπ 
ζηνλ πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε. 

50. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από βεβαησηηθό 
θαηάινγν ζην όλνκα ΑΛΗΜΠΔΡΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη αλαδήηεζε ζηνηρείσλ γηα επαλαβεβαίσζή ηνπ 
ζηνλ πξαγκαηηθό ηδηνθηήηε. 

51. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από βεβαησηηθνύο 
Καηαιόγνπο ζην όλνκα ΑΣΔ ΛΖΕΗΝΓΚ ΑΝΩΝΤΜΖ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνύο 
ηδηνθηήηεο. 

52. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από βεβαησηηθνύο 
Καηαιόγνπο ζην όλνκα ARVAL HELLAS ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή 
ηνπο ζηνπο πξαγκαηηθνύο ηδηνθηήηεο. 

53. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιώλ ΣΑΠ & ΓΣ ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ,  
ζύκθσλα κε θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ, επί ηεο νδνύ Παλαγνύιε 22 (ΒΤΗΝΖ 
ΒΗΟΛΔΣΑ) ιόγσ αιιαγήο ηδηνθηήηε (πεξίπησζε 1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ 
Ν.3463/06 ) θαζώο θαη επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνλ θύξην ή λνκέα ηνπ αθηλήηνπ 
(ΦΟΤΚΑΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ) ζύκθσλα κε ην άξζ.4 ηνπ Ν.429/76. Γηαγξαθή 
πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από Βεβαησηηθό Καηάινγν ζην 
όλνκα Γ.ΓΑΛΩΝΖ ΔΠΔ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 . 

54. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από Βεβαησηηθό 
Καηάινγν ζην όλνκα ΘΔΟΓΩΡΖ ΛΑΜΠΡΟ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 
ηνπ Ν.3463/06 . 

55. Γηαγξαθή Πξνζηίκνπ Γηαηήξεζεο Απζαηξέηνπ Καηαζθεπήο επί ηεο νδνύ 

Σαμίινπ 37, “Διατείριζη Πολσκαηοικίας” λόγσ ηαθηνπνίεζήο ηεο ζύκθσλα κε 

Ν.4014/2011 όπως   ηροποποιήθηκε & ιζτύει . 

56. Γηαγξαθή Πξνζηίκσλ Γηαηήξεζεο Απζαηξέησλ Καηαζθεπώλ επί ηεο νδνύ  

Ηζηηαίαο 17, ιόγσ  ηαθηνπνίεζήο ησλ ζύκθσλα κε ην Ν.4178/2013 όπως 

ηροποποιήθηκε & ιζτύει , ιδιοκηηζίες ηων κ.κ. “ΑΡΓΤΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΤ,ΕΞΑΡΥΟΤ 

ΣΑΤΡΟΤ & ΣΕΛΘΟΤ ΑΘΑΝΑΘΟΤ” . 

 
 

                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 
 
                                        ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ   Α.   ΥΡΙΣΙΑ 
 
 
 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  

Aληηδήκαξρνη: 1/Τπνδνκώλ, πξνγξακκάησλ θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο–Γηαθάλεηαο 
2/Οηθνλνκηθώλ 3/Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο Εσήο 4/Νεόηεηαο, Αιιειεγγύεο θαη Πξόλνηαο 
5/Κνηλσληθήο κέξηκλαο, πξνζηαζίαο θαη Γηα βίνπ Μάζεζεο.  
 
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.  


