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

                                               γ)  Σοσς  κ.κ. Γημοηικούς 
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αο πξνζθαινύκε  ζε ΣΑΚΣΙΚΗ  ζσνεδρίαζη (2η) ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ηην  
ΠΔΜΠΣΗ   15 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ  2015  και ώρα  21.00 με :  

 
 

ΘΔΜΑΣΑ  ΗΜΔΡΗΙΑ  ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

1. Αλάθιεζε – Αλαηξνπή ησλ απιήξσησλ δεζκεπκέλσλ πηζηώζεσλ ησλ 

Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014. 

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 τηρ 

επιτποπήρ τος άπθπος 152 τος 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, 

κατόπιν τηρ ςπ’ απιθ. 53701/30-9-2014 παπαγγελίαρ τος Διεςθύνοντορ την 

Εισαγγελία Ευετών Αθηνών και ύστεπα από την ςπ’ απιθ. 4018/29-9-2014 

παπαγγελία τηρ Εισαγγελέωρ  τος Απείος Πάγος, σσετικά με επεςνώμενερ 

αξιόποινερ ππάξειρ απείθειαρ-παπάβασηρ καθήκοντορ (άπθπα 169,259 Π.Κ.) 

4. Έγθξηζε ζίηηζεο  Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ ζηηο Βνπιεπηηθέο   Δθινγέο  ηεο  25εο 

Ηαλνπαξίνπ 2015,έγθξηζε πίζησζεο, ηξόπνπ εθηέιεζεο, αλάιεςε δέζκεπζεο θαη 

έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ζρεηηθήο κειέηεο  ηεο Σ.Τ. 

5. Γηαγξαθή  βεβαησκέλσλ κηζζσκάησλ από ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ  

πνπ αθνξνύλ ηελ ΜΑΞΗΑΓΖΕ ΑΔ ΟΣΑ. 

6. ύζηαζε πκβνπιίνπ  Έληαμεο  Μεηαλαζηώλ(ΔΜ) ζην Γήκν Εσγξάθνπ. 

7. Δηζήγεζε γηα ηελ ιήςε απόθαζεο αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αξηζκνύ, 

ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο δηάξζξσζεο ησλ Δπηηξνπώλ Παξαιαβήο 

Πξνκεζεηώλ (άξζξν 28 ηεο ππ’ αξηζκόλ 11389/93 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 



Δζσηεξηθώλ) θαη πηζηνπνίεζε θαη ειέγρνπ ηεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

(άξζξα 67 θαη 70 ηνπ π.δ.28/1980) .   

8. Έγθξηζε όξσλ έθδνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο γηα ηελ Γ.Δ.Π.Α. Α.Δ. έηνπο 

2015. 

9. Πεξί αλαζηνιήο ή κε  ηεο Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο ηεο ΗΑΡΚΟΤ  ΟΦΗΑ από ην 

πεξίπηεξν ηεο Λεσθ.Παπάγνπ 114. 

10. Λήςε απόθαζεο   επί αηηήκαηνο ηνπ  ΥΑΝΣΑΣ ΡΗΕΚ  γηα παξάηαζε ηαθήο ηεο  

ΥΑΝΣΑΣ  ΟΦΗΑ.(ρεηηθή απόθαζε  420/2014 Α.Γ..) 

11.  Έγθξηζε όξσλ έθδνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο 

«ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΩΖ» ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.) 

έηνπο 2014-2015. 

12. Λήςε απόθαζεο πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πξνζδηνξηζκνύ αληηηίκνπ επί 

εθδόζεσο θσηναληηγξάθσλ από ππεξεζηαθνύο θαθέινπο. 

13. Οξηζκόο Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ « 

ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΕΩΓΡΑΦΟΤ  2010». 

14. Λήςε απόθαζεο γηα κείσζε κηζζώκαηνο ηνπ Κπιηθείνπ  ην 5ν θαη 6ν Γεκνηηθό 

ρνιείν  Εσγξάθνπ. 

15. Έθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ. αξηζκ. 153/2014 Απόθαζεο Δ.Π.Ε. κε Θέκα 

«Λήςε απόθαζεο γηα απόηκεζε πεδνδξνκίνπ». 

16. Έθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ. αξηζκ. 175/2014 Απόθαζεο Δ.Π.Ε. κε Θέκα 

«Σνπνζέηεζε πηλαθίδαο Ρ2(STOP) ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ             

Ξεξνγηάλλε θαη Υξπζίππνπ θαη πεξαηηέξσ ζπκπιεξσκαηηθή             

θπθινθνξηαθή ξύζκηζε-ζήκαλζε  θόκβνπ».        

17. Έθθξαζε γλώκεο επί ηεο ππ. αξηζκ. 154/2014 Απόθαζεο Δ.Π.Ε. κε 

Θέκα «Κνπή  4 δέλδξσλ ζηελ νδό Υξπζαλζέκσλ 27 θαη Υιόεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο λεναλεγεηξόκελεο νηθνδνκήο». 

18. 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) 

19. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιώλ ΓΣ θαη ΣΑΠ από θαηάζηαζε ηεο ΓΔΖ 

(Φεβξ.2013) ηνπ ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Γ΄Οξ.Σαμηαξρίαο 

20, ζην όλνκα ηεο εηαηξείαο «CYFIELD A.E.», ιόγσ πώιεζεο θαη 

επαλαβεβαίσζε νθεηιώλ ζηελ πξαγκαηηθή ηδηνθηήηξηα. 

20. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. από ηνλ βεβαησηηθό 

Υξεκαηηθό Καηάινγν 076/2007, ζην όλνκα ΓΑΛΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πεξίπησζε δ, ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06». 

21. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ ζηελ θ.ΘΔΟΦΗΛΑΣΟ ΥΡΖΣΟ 

ηνπ ΚΩΝ/ΝΟΤ γηα ΓΣ νηθ. έηνπο 2013 ηνπ κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί 

ηεο νδνύ Πεινπνλλήζνπ 4, ιόγσ ειεθηξνδόηεζήο ηνπ. 

22. Γηαγξαθή από ηνπο κε αξηζκ.:085/2013, 068/2014 θαη 069/2014 βεβαησηηθνύο 

Υξεκαηηθνύο Καηαιόγνπο κε ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ ΣΑΠ θαη ΓΣ, ιόγσ 

πώιεζεο αθηλήησλ θαη επαλαβεβαίσζε νθεηιήο ζηνπο πξαγκαηηθνύο 

ηδηνθηήηεο.(ΚΑΒΒΑΓΑ  ΔΤΣΑΘΗΟ) 



23. Γηαγξαθή από ηνλ κε αξηζκ.:069/2014 βεβαησηηθό ρξεκαηηθό θαηάινγν ΓΣ ηνπ 

κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Πεινπνλλήζνπ 4, ιόγσ 

απαιιαγήο».(ΘΔΟΦΗΛΑΣΟ ΥΡΖΣΟ) 

24. Γηαγξαθή νθεηιήο ιόγσ απαιιαγήο από Γεκνηηθά Σέιε κε ειεθηξνδνηνύκελνπ 

αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ εηιηζηξίαο 1 ζην όλνκα ηνπ θ. ΚΩΛΔΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝΑ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 εδάθην 2 ηνπ Ν.3345/2005. 

 
    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
 

ΚΛΑΓΔΤΣΗΡΑ ΥΡΗΣΟ 
 

 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  

 

 Γεληθή Γξακκαηέα  Γήκνπ. 
 

 ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ  ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ . 
 


