
       
                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                   Εσγξάθνπ   8/11/2013   
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                 Αξ. πξση.  15690 
ΓΖΜΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ                                                                              
                                       

ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

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

αο πξνζθαινχκε ζε  ΣΑΚΣΙΚΗ    ζσνεδρίαζη  (21η)  ηνπ  Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ  ηην ΣΔΣΑΡΣΗ 13  ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ    2013  και  ώρα   17.30    με:   
                                                 
                               
                                    ΘΔΜΑΣΑ   ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

1. ΄Δγθξηζε πξαθηηθψλ  8εο, 15εο-28εο ,  31εο- 34εο   θαη  1εο-4εο  Δηδηθήο 
πλδξίαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ    έηνπο 2012  ,επίζεο  2εο,3εο θαη 4εο  
πλεδξίαζεο  Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  έηνπο  2013. 

2. 5ε Αλακφξθσζε Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ ΄Δηνπο 2013 
3. ΄Δγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 107/2013 Μειέηεο « ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ  ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΟΤ 

ΣΑΓΗΟΤ  ΓΡΖΓΟΡΖ  ΛΑΜΠΡΑΚΖ»  ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη 
Γφκεζεο θαη θαηάζεζε αηηήκαηνο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Γ.Γ. 
Αζιεηηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

4. Έγθξηζε 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ:    ΔΠΗΚΔΤΔ-
ΜΗΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ   ΚΑΗ       ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
(2011) 

5. Τπνβνιή πξφηαζεο ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο « ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ  ΑΔΗΦΟΡΟ  ΑΝΑΠΣΤΞΖ»  γηα 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο «  ΓΗΑΛΟΓΖ ΣΖΝ ΠΖΓΖ  ΟΗ ΚΔΗΑΚΩΝ 
ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ  ΚΖΠΩΝ» 

6. Απφθαζε παξαρψξεζεο  ή κε ρψξνπ γηα ηε δεκηνπξγία ιαραλφθεπνπ ζηελ 
πεξηνρή ησλ  49 ζηξεκκάησλ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κε ηίηιν « Κνηλσληθέο 
Γνκέο ζηνπο Γήκνπο Εσγξάθνπ θαη Καηζαξηαλήο: Πνιπδχλακν  ζρέδην 
θνηλσληθψλ δξάζεσλ άκεζεο  αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο». 

7. Τπνβνιή ή κε αίηεζεο ζηνλ ΟΑΔΓ  γηα πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο  ΛΑΔΚ. 

8. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο εηήζηνπ κλεκφζπλνπ ζηε κλήκε ησλ ζπκάησλ 
ηεο Δμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ ζην Κνηκεηήξην Εσγξάθνπ, έγθξηζε 
πίζησζεο, ηξφπνπ εθηέιεζεο, αλάιεςε δέζκεπζεο  θαη έγθξηζεο ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ησλ επηκέξνπο πξνκεζεηψλ 

9. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο αξηνθιαζίαο ζηηο 6/12/2013  ζηνλ Η.Ν. Aγίνπ 
Νηθνιάνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Κνηκεηεξίνπ (εκέξα ενξηήο ηνπ Η.Ν.),  πίζησζεο, 
ηξφπνπ εθηέιεζεο, αλάιεςε δέζκεπζεο  θαη έγθξηζεο ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ησλ επηκέξνπο πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ. 

10. Έγθξηζε εθηέιεζεο ηεο «Πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ 
θαη ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο 2013» θαζψο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ 
εθηέιεζήο ηεο. 

11. Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ  θαη  ππεξεζηψλ  θαζψο θαη  θαζνξηζκφο 
ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπο.(α)ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ  ΑΤΘΑΗΡΔΣΩΝ ΚΣΗΜΑΣΩΝ 



ΚΑΗ  ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ  , β) ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ  ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΟΤ  ΓΖΠΔΓΟΤ  49 
ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ  ΣΟ  ΓΟΤΓΖ 

12. Γηάζεζε  πνζνχ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 
13.  Λήςε  απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο  γηα ην ηέινο Λατθψλ Αγνξψλ 

έηνπο 2014. 
14. Λήςε  απφθαζεο γηα παξάηαζε ηαθήο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο θ.Απνζηνιίδνπ 

Διέλεο. 
15. Λήςε  απφθαζεο γηα παξάηαζε ηαθήο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο 

θ.θαξακάγθνπ Αγιαίαο 
16. Τπφζεζε  νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ 4871 άλεπ  δηαδφρσλ(ηηαξάο Δκκ.) 
17. Γηαβίβαζε ησλ ππ’ αξ. 137,138/14-10-2013 Απνθ.Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο. 
18. Διαγπαθή πποζηίμος παπάνομηρ ζηάθμεςζηρ ηος Κ.Ο.Κ. από ηον βεβαιωηικό 

Χπημαηικό Καηάλογο 050/2013, ζηην εηαιπεία “Ι.ΩΣΗΡΙΑΔΗ ΜΟΝ ΕΠΕ”, 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος 1, πεπίπηωζη δ ηος άπθπος 174 

ηος Ν.3463/06». 

19. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιψλ Γεκνηηθψλ Σειψλ θαη ΣΑΠ 
ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ ζηελ νδφ Παπαδηακαληνπνχινπ 50 ζην φλνκα 
Κνληνγεψξγνο Γεψξγηνο θαη επαλαβεβαίσζε ηνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε 
Κνληφ Γεψξγην. 

20. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνχ Γεκνηηθψλ Σειψλ ζηελ θα 
Φνπληνπθά Αλδξνκάρε πνπ αθνξά απνζήθε ππνγείνπ επί ηεο νδνχ 
Δπξπλφκεο 75,ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ 
Ν.2362/95  

21. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιψλ ΣΑΠ κε ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ απφ 
ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ζην φλνκα ηεο ηφζεβηηο Υαξίθιεηαο θαη 
επαλαβεβαίσζε ζηελ πξαγκαηηθή ηδηνθηήηξηα Μαηζαίνπ Μαξία - Διέλε. 

22. Γηαγξαθή νθεηιψλ ΣΑΠ & Γεκνηηθψλ Σειψλ κε ειεθηξνδνηνχκελσλ 
αθηλήησλ ζχκθσλα κε ηελ πεξ.1δ ηνπ άξζξνπ 174 Ν.3463/06 ιφγσ 
πνιιαπιήο εγγξαθήο γηα ην ίδην είδνο εζφδνπ απφ ιάζνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
θαη παξάιιεια έρνπλ εμνθιεζεί ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ.(ΦΩΣΔΗΝΟ 
ΓΔΩΡΓΗΟ θιπ.) 

23. Eπηζηξνθή πνζνχ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο γηα αλαλέσζε άδεηαο 
παξακνλήο αιινδαπνχ (ALUSHI HYSNIJE) γηα έλα έηνο επεηδή είλαη γνλέαο 
Έιιελα πνιίηε (αξ. 61 ηνπ Ν.3386/05) θαη δελ απαηηείηαη παξάβνιν. 

24. Eπηζηξνθή πνζνχ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο γηα αλαλέσζε άδεηαο 
δηακνλήο αιινδαπνχ (GJIKA VALBONA ) γηα έλα έηνο επεηδή ην αίηεκα ηεο 
δελ έγηλε απνδεθηφ απφ ηελ Γ/λζε Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο. 

25. Eπηζηξνθή πνζνχ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο γηα έθδνζε άδεηαο 
παξακνλήο αιινδαπνχ (ABU-EL GHANAM JAMAL) γηα δχν έηε, ζχκθσλα 
κε έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο. 

26. Γηαγξαθή νθεηιψλ ιφγσ απαιιαγήο Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ 
ηνπ ΡΑΠΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 εδάθην 2 
ηνπ   Ν.3345/2005  

27. Γηαγξαθή πνζψλ πνπ αθνξνχλ κείσζε κηζζσκάησλ (20%) απφ ρξεκαηηθφ 
βεβαησηηθφ θαηάινγν ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4002/2011 
(ΚΟΡΩΝΑΗΟΤ ΝΗΚΟΛΔΣΑ-ΦΩΣΔΗΝΖ). 

28. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιψλ Γ.Σ. ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο 
νδνχ Γ.Παπαλδξένπ 42 ζην φλνκα Πηηζηλέιεο Θεφδσξνο ζχκθσλα κε 
θαηάζηαζε ηεο ΓΔΖ θαη επαλαβεβαίσζε ησλ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε 
Κνηζηάην ππξίδσλα. 

29. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιψλ Γεκνηηθψλ Σειψλ &ΣΑΠ 
ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Αηγηλήηνπ 48 ζην φλνκα 
Γηαλλαθφπνπινο Νηθφιανο ζχκθσλα κε θαηάζηαζε ηεο ΓΔΖ θαη 
επαλαβεβαίσζε ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε Γηαλλαθφπνπιν Αλδξέα. 



30. Γηαγξαθή αλείζπξαθηεο νθεηιήο ΣΑΠ ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο 
νδνχ Γεκνθξαηίαο 11 ζην φλνκα θπβαιάθεο Δκκαλνπήι ζχκθσλα κε 
θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ θαη επαλαβεβαίσζε ζηνπο ζηνλ πξαγκαηηθνχο 
ηδηνθηήηεο Νηηληηε Εαλ Πσι Ρνδε Μπαξγθ & Δληηη Οληεη Εηικπεξη Μηεδ. 

31. Γηαγξαθή νθεηιήο Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ απφ ρξεκαηηθφ 
θαηάινγν, ιφγσ απαιιαγήο ησλ ζχκθσλα κε ην Ν.3345/2005 αξ. 5 παξ.1 
(ΣΟΤΚΑΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ). 

32. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιψλ Γεκνηηθψλ Σειψλ &ΣΑΠ 
ειεθηξνδνηνχκελνπαθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Ζξ. Πνιπηερλείνπ 68 ζην φλνκα 
ηεο Λπδηαο Παπαδνπνχινπ ζχκθσλα κε θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ θαη 
επαλαβεβαίσζε ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή ηδηνθηήηξηα Ληαθνπνχινπ Αλαζηαζία.. 

33. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιψλ Γεκνηηθψλ Σειψλ &ΣΑΠ αθηλήηνπ επί ηεο 
νδνχ Ηιηζίσλ 23 ζην φλνκα Βαζηιεηάδνπ Φιψξα, ιφγσ ειεθηξνδφηεζεο. 

34. Γηαγξαθή νθεηιήο Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ απφ ρξεκαηηθφ 
θαηάινγν, ιφγσ απαιιαγήο ηνπ ζχκθσλα κε ην Ν.3345/2005 αξ. 5 παξ.1 
(ΒΔΛΔΝΣΕΑ ΣΔΛΛΑ). 

35. Eπηζηξνθή πνζνχ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο γηα έθδνζε άδεηαο 
δηακνλήο αιινδαπνχ (CAUSHI HYMBRIJE ) γηα δχν (2) έηε, επεηδή δελ 
απνδεηθλχεηαη φηη δηαζέηεη εηήζην πξνζσπηθφ εηζφδεκα επαξθέο γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο.  

36. Γηαγξαθή νθεηιψλ ΣΑΠ & Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ απφ 
ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο, είηε ιφγσ εμφθιεζεο ησλ, είηε απαιιαγήο ησλ 
ζχκθσλα κε ην Ν.3345/2005 αξ. 5 παξ.1 (ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ, 
ΥΑΣΕΖΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΤΛΗΑΝΖ).  

37. Γηαγξαθή αλείζπξαθησλ νθεηιψλ ΓΣ &ΣΑΠ ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ 
επί ηεο νδνχ Τθαζίνπ 19 ζην φλνκα Τθαληή Υξπζνχια ζχκθσλα κε 
θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ θαη επαλαβεβαίσζε ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε. 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 

 
 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ   Α.   ΥΡΙΣΙΑ 

 
 
 
 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  
ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ:  Γηνηθεηηθψλ Τπεξ./ Οηθνλνκηθνχ Πξνγ/ζκνχ θαη Γαπαλψλ /Σερληθψλ 
Τπεξ. / Πνιενδνκίαο / Γεκ. Πξνζφδσλ/  Σακεηαθψλ Τπεξεζηψλ/ Κ.Δ.Π. / Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο/ Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ & Καζαξηφηεηαο/ Πξαζίλνπ & 
Πεξηβάιινληνο. 
 
 
ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΗ: 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. 


