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Π Ρ Ο  Κ Λ Ζ  Ζ 

 
 

              ΠΡΟ :         α) Σην κ.Γήμαρτο 
                                                     β) Σοσς κ.κ. Ανηιδημάρτοσς 

                                               γ) Σοσς  κ.κ. Γημοηικούς 
                                     σμβούλοσς 

                                         
                    

αο πξνζθαινύκε  ζε ΣΑΚΣΗΚΖ  ζσνεδρίαζη (10η) ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ηην 
ΠΔΜΠΣΖ   16  ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015  και ώρα  20.30 με :  

 
 

ΘΔΜΑΣΑ  ΖΜΔΡΖΗΑ  ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
 

1. Αλαθνηλώζεηο-Δξσηήζεηο. 

2. 1ε Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ.έηνπο 2015. 

3. Λήςε απόθαζεο πεξί κεηαηξνπήο ζρέζεσο εξγαζίαο Α.Μ.Δ.Α. δύν (2) εξγαδνκέλσλ 

Η.Γ.Ο.Υ. κε πξόγξακκα Ν.Θ.Δ. (3+1 έηε) ζε Η.Γ.Α.Υ., ζύκθσλα κε ην άξζ.56 ηνπ 

Ν.4186/2013 «Γηεύξπλζε πξνζηαζίαο ησλ Α.Μ.Δ.Α.» θαη ζύζηαζε δύν (2) 

πξνζσπνπαγώλ ζέζεσλ Η.Γ.Α.Υ. 

4. Λήςε απόθαζεο πεξί κεηαηξνπήο ζρέζεσο εξγαζίαο Α.Μ.Δ.Α. ελόο (1) εξγαδόκελνπ 

Η.Γ.Ο.Υ. κε πξόγξακκα Ν.Θ.Δ. (3+1 έηε) ζε Η.Γ.Α.Υ., ζύκθσλα κε ην άξζ.56 ηνπ 

Ν.4186/2013 «Γηεύξπλζε πξνζηαζίαο ησλ Α.Μ.Δ.Α.» θαη ζύζηαζε κηαο (1) 

πξνζσπνπαγνύο ζέζεο Η.Γ.Α.Υ. 

5. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο & Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 

«ΔΠΗΚΔΤΔ-ΜΗΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΚΑΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 2011». 

6. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ Πξνζσξηλήο & Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 

«ΔΠΗΚΔΤΔ-ΜΗΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΚΑΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 2012». 

7. Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ  ηνπ έξγνπ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΘΟΡΩΝ – ΕΖΜΗΩΝ 

ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 2013» θαη παξάηαζεο εξγαζηώλ. 

8. Λήςε απόθαζεο γηα παξάηαζε κίζζσζεο αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Μπηζθίλε 33, ζην 

νπνίν ζηεγάδεηαη ην ΄΄Κνηλσληθό Παληνπσιείν΄΄, ηνπ Ν.Π.Η.Γ. «ΑΠΟΣΟΛΖ». 

9. ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Απόζπξζεο Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ.  

10. Έγθξηζε πίζησζεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο, αλάιεςε δέζκεπζεο  θαη έγθξηζεο ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ ησλ επηκέξνπο ηερληθώλ εθζέζεσλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο θαιιηηερληθήο 
εθδήισζεο ηεο Πξσηνκαγηάο (έγθξηζε εθδήισζεο ΑΓ 75/2015). 



11. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ζπλδηνξγάλσζεο ηνπ 20νπ Μαζεηηθνύ Πνιηηηζηηθνύ 

Φεζηηβάι Γήκνπ Εσγξάθνπ έηνπο 2015, πίζησζεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο, αλάιεςε 

δέζκεπζεο  θαη έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ επηκέξνπο πξνκεζεηώλ θαη 

εξγαζηώλ. 

12. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απαιιαγή από Γεκνηηθά Σέιε ζην « πίηη ηνπ Παηδηνύ» ζηελ 

νδό  Νείινπ 7. 

13. Λήςε απόθαζεο δηαγξαθήο εζόδσλ Γεκνηηθώλ Σειώλ & Γεκνηηθνύ Φόξνπ ιόγσ 
παξέιεπζεο ηνπ ρξόλνπ παξαγξαθήο (πεληαεηία από ην έηνο βεβαίσζεο) ησλ 
νθεηιώλ θαζώο θαη ηεο ηξηεηήο παξαθνινύζεζεο ηνπο γηα ηπρόλ ζπκςεθηζκνύ ηνπο. 

14. Έθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ’αξηζ. 28/2015 απόθαζεο ηεο Δ.Π.Ε. κε ζέκα: «Δμέηαζε 
απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο θαηά κήθνο όιεο ηεο νδνύ Πνιπθήκνπ (από ηελ νδό 
Μαηθήλα έσο ηελ νδό Γεκ. Μπηζθίλε)».    

15. Έθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ’αξηζ. 29/2015 απόθαζεο ηεο Δ.Π.Ε. κε ζέκα: «Δμέηαζε 
απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο θαηά κήθνο όιεο ηεο νδνύ Γ.Εσγξάθνπ θαη ηνπνζέηεζε 
νξηνδεηθηώλ».   

16. Έθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ’αξηζ. 44/2015 απόθαζεο ηεο Δ.Π.Ε. κε ζέκα: 
«Σνπνζέηεζε πηλαθίδαο Ρ2 (STOP) ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Η. Θενιόγνπ θαη 
Ακθηηξίηεο». 

17. Έθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ’αξηζ. 45/2015 απόθαζεο ηεο Δ.Π.Ε. κε ζέκα: «Λήςε 
απόθαζεο γηα θνπή πεύθνπ κε θιίζε ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Φηινλόεο & Ζξώσλ 
Πνιπηερλείνπ».   

 
 
 
                              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
 

              ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ 
 
 
 

 
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ  
 

 Γεληθή Γξακκαηέα  Γήκνπ. 

 ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ  ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ . 
 


