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ΠΡΟ :         α) Την κ.Δήμαρτο 
                                                            β) Τοσς κ.κ. Αντιδημάρτοσς 

                                                 γ) Τοσς  κ.κ. Δημοτικούς 
                                      Σσμβούλοσς                                         

 
                    

αο πξνζθαινύκε  ζε Σακηική  υνεδπίαζη (22η) ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηο 
Γημαπχείο   ηην  ΠΔΜΠΣΗ  3   ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ   2015  και ώρα  20:30      με :  

 
 

ΘΔΜΑΣΑ  ΖΜΔΡΖΗΑ  ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

 

1. Α)  Αλαθνηλώζεηο-Δξσηήζεηο 

Β)  Δπηηξνπέο 

Γ) Δπηθύξσζε πξαθηηθώλ ησλ 4/10.2.2015, 5/26.2.2015, 6/12.3.2015, 7/19.3.2015, 

8/2.4.2015, 10/16.4.2015, 11/28.4.2015, 13/21.5.2015, 14/4.6.2015, 15/11.6.2015, 

19/16.7.2015 Σαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ Γ.. 

2. Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ ηεο δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηξόπνπ 

ρξήζεο ησλ ρώξσλ πνπ δηαηίζεληαη θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν ζηα πνιηηηθά 

θόκκαηα θαη ζε ζπλαζπηζκνύο ζπλεξγαδόκελσλ θνκκάησλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπο θαη 

άιισλ ιεπηνκεξεηώλ, ζηα πιαίζηα ησλ Βνπιεπηηθώλ  Δθινγώλ  ηεο  20εο     επηεκβξίνπ   

2015. 

3. Λήςε απνθάζεσλ - Δλεκέξσζε Δθθαζάξηζεο ΚΔΓΖΕ. 

4. Λήςε απόθαζεο πνπ αθνξά  ζε εμνπζηνδόηεζε εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ γηα 

ζπκκεηνρή  ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ζπκβαιιόκελσλ ζηελ «Κνηλνπξαμία NOW 

Γήκσλ Αλαηνιηθήο Αζήλαο-ΔΡΑΣΩ». 

5. Δπαλαζύζηαζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 

6. Έγθξηζε ζίηηζεο  Δθνξεπηηθώλ Δπηηξνπώλ ζηηο Βνπιεπηηθέο   Δθινγέο  ηεο  20εο 

επηεκβξίνπ 2015, έγθξηζε πίζησζεο, αλάιεςε δέζκεπζεο θαη ηξόπνπ εθηέιεζεο.   

7. Έγθξηζε δηελέξγεηαο  πξνκήζεηαο κε ηίηιν  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ 

ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ (2015-2016)» θαζώο θαη θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζήο ηεο. 

8. Έγθξηζε  δηάζεζεο πίζησζεο θαη   δέζκεπζεο πνζνύ γηα ηελ «ΜΗΘΩΖ ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ».  

9. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο β΄ εζεινληηθήο αηκνδνζίαο έηνπο 2015, πίζησζεο, 

αλάιεςεο δέζκεπζεο θαη ηξόπνπ εθηέιεζεο ησλ επηκέξνπο δαπαλώλ. 

10. Έγθξηζε ππνγξαθήο ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία «ΦΑΗΓΡΑ  ΜΟΝ. ΔΠΔ» 

γηα ηελ Ανακύκλωζη Αποβλήηων Ζλεκηπικού & Ζλεκηπονικού Δξοπλιζμού ζην 

Γήκν Εσγξάθνπ. 



11. Λήςε απόθαζεο γηα παξαρώξεζε ρξήζεο αηνκηθώλ καξκάξηλσλ νζηενζεθώλ θαη 

θαζνξηζκόο ζρεηηθήο απνδεκίσζεο. 

12. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : 

«Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης και διακλαδώζεων για ζύνδεζη 

ακινήηων 2011». 

13. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ : 

«Καηαζκεσή νέοσ τωνεσηηρίοσ οζηών ζηο Γημοηικό Κοιμηηήριο».  

14. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ :  

«Ανακαηαζκεσή οδικού δικηύοσ 2012». 

15. Έγθξηζε ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ : «Ανακαηαζκεσή οδικού δικηύοσ 

2015».  

16. Λήςε απόθαζεο επηζηξνθήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ ζηελ θ. ΜΔΜΑ 

LUIZA.  

17. Γηαγξαθή νθεηιήο, πνπ αθνξά παξάηαζε ηαθήο από ηάθν 3ηίαο από ηνλ αξ. 

068/2013/2014 ρξεκαηηθό θαηάινγν, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1δ πεξί δηαγξαθήο 

ρξεώλ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/06. (ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΣΘΑΗΑ)    

18. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιώλ ΓΣ θαη ΣΑΠ από θαηάζηαζε ηεο ΓΔΖ (Ηνύληνο 

2013) ηνπ ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Αγ. Θεξάπνληνο 3, ζην όλνκα 

ΚΩΣΑΚΖ ΥΡΖΣΟ θαη επαλαβεβαίσζε νθεηιώλ ζηνλ πξαγκαηηθό νθεηιέηε. 

19. Γηαγξαθή κέξνπο νθεηιήο από ηνλ αξηζκ.: 068/2014 βεβαησηηθό Υξεκαηηθό Καηάινγν 

κε ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ ΣΑΠ θαη από ην όλνκα ΠΑΡΑΚΔΤΟΤΛΑΚΟΤ 

ΟΤΡΑΝΗΑ, ιόγσ εμόθιεζήο ηνπ θαη επαλαβεβαίσζε ππνινίπνπ ζηελ ίδηα. 

20. Λήςε απόθαζεο γηα παξάηαζε  ηαθήο  θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο κ.Μπογκίλα 

Λουνημίλα. 

21. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε άπνξνπ δεκόηε, έγθξηζε πίζησζεο θαη δέζκεπζε πνζνύ. 

 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

 
   
 

ΚΛΑΓΔΤΣΖΡΑ ΥΡΖΣΟ 
 
 
 

 
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ   [Με ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν] : 
 

 Γεληθή Γξακκαηέα  Γήκνπ. 

 ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ  ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ . 
 


