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ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                            Αξ. πξση.   17578 
ΓΖΜΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ                                                                              
                                       

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

αο πξνζθαινχκε ζε  ΣΑΚΣΙΚΗ    ζσνεδρίαζη  (23η)  ηνπ  Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ  ηην  ΓΔΤΣΔΡΑ  16  ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ      2013  και  ώρα   19.00 με:   
                                                 
                               
                                    ΘΔΜΑΣΑ   ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
 
1. Αλαθνηλψζεηο-Δξσηήζεηο-Δπηηξνπέο  θαη Δπηθχξσζε πξαθηηθψλ 1εο Δηδηθήο θαη 

5εο,6εο,7εο θαη 8εο ηαθηηθψλ  ζπλεδξηάζεσλ  Γ.. 2013. 
2. Α) πδήηεζε & ιήςε απφθαζεο  πεξί άζθεζεο ή κε  ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

Γηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ αθνξά  86  ζπκβαζηνχρνπο  ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ 
(χζηεξα απφ αίηεκα  ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Εσγξάθνπ» 
θαη ησλ Γ.. θ.θ. Κφιιηα Θεφδ. θαη  Λακπξίδε Γηνλ.) θαη  Β) πδήηεζε & ιήςε 
απφθαζεο  γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ ζε ζπκβάζεηο  Ηδησηηθνχ 
Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ  κε πιήξε αζθαιηζηηθά θαη εξγαζηαθά  δηθαηψκαηα. 
(χζηεξα απφ αίηεκα  ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Εσγξάθνπ»)   

3. Απνινγηζκφο  Δζφδσλ-Δμφδσλ   νηθνλνκηθνχ έηνπο  2012. 
4. 7ε Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο 2013. 
5. 6ε  Αλακφξθσζε Πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ Γήκνπ  νηθ.έηνπο  2013. 
6. Έγθξηζε  Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2014. 
7. Αλάζεζε εξγαζηψλ εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ  ζηηο Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνχ ηνπ 

Γήκνπ. 
8. Οξηζκφο  κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ ΜΑΞΗΑΓΖΕ ΑΔ ΟΣΑ θαη 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ λα παξαζηεί θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Γ.. ζηελ 
Έθηαθηε Γεληθή  πλέιεπζε ηεο ΜΑΞΗΑΓΖΕ ΑΔ ΟΣΑ. 

9. Έθθξαζε  γλψκεο επί ηνπ πξνυπ/ζκνχ ηνπ ΝΠΓΓ  ΜΟΤΔΗΟ 
ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟΤ  γηα ην νηθνλνκηθφ  έηνο  2014. 

10. Έγθξηζε νινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην Οηθ.Έηνο 2014 (άξζξν 
77 ηνπ Ν 4172/13 ) ηνπ ΝΠΓΓ  ΜΟΤΔΗΟ ΓΟΤΝΑΡΟΠΟΤΛΟΤ. 

11. Έθθξαζε  γλψκεο επί ηνπ πξνυπ/ζκνχ ηνπ ΝΠΓΓ   Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ γηα 
ην νηθνλνκηθφ  έηνο  2014.  

12. Έγθξηζε νινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην Οηθ.Έηνο 2014 (άξζξν 
77 ηνπ Ν 4172/13 ) ηνπ ΝΠΓΓ   Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ  έηνο  
2014. 

13. Παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία ΖΥΟ ΓΡΑΦΖ ΔΠΔ γηα ηελ  εξγαζία 
«Ζρνγξάθεζε, ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θεηκέλνπ, θσηνεθηχπσζε, βηβιηνδεζία 
ηεπρψλ, cd κε εμψθπιιν θαη βηβιηνδεζία ηφκσλ ησλ πξαθηηθψλ ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ..  & ηεο Ο.Δ.»  

14. Έγθξηζε παξάηαζεο θαη ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ . 

15. Γηάζεζε  πνζνχ  γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ  δαπαλψλ. 



16. Γηαβίβαζε  ησλ ππ΄αξ.  154/4-11-2013, 158/13-11-2013  Απνθάζεσλ Δπηηξνπήο 
Πνηφηεηαο  Εσήο. 

17. Καηαλνκή Γ’ ρξεκαηηθήο  εληνιήο Οηθ.έηνπο  2013 (86.347,91 €)  γηα ηηο 
Λεηηνπξγηθέο  Γαπάλεο ησλ ρνιείσλ. 

18. Μεηαβνιέο  ζρνιηθψλ  κνλάδσλ  Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο  
Δθπαίδεπζεο  ζρνιηθνχ έηνπο  2014-2015. 

19. Αληηθαηάζηαζε κειψλ Β/βαζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Εσγξάθνπ. 
20. Αλαθαηαζθεπή νδνζηξψκαηνο Λ. Παπάγνπ θαη νδνχ  Γ. Εσγξάθνπ. 
21. Σξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο «ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΖ  ΒΔΛΣΗΩΖ 

ΠΛ.ΜΔΡΚΑΣΖ». 
22. Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη 1νπ ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ:  

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 2012» 
23. Έγθξηζε  πξσηνθφιινπ  Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 

 «ΑΝΔΓΔΡΖ  Σ.Δ.Δ.   ΕΩΓΡΑΦΟΤ». 
24. Έγθξηζε ηξφπνπ  εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ « ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ  ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ  

2013». 
25. Έγθξηζε  2νπ  ΑΠΔ - ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ   ηνπ έξγνπ : «ΚΑΣΑΚΔΤΖ  ΑΓΩΓΩΝ  

ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  ΚΑΗ ΓΗΑΚΛΑΓΩΔΩΝ  ΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ 2011» 
26. Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «ΔΠΗΚΔΤΔ- 

ΜΗΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ   ΚΑΗ   ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 2012». 
27.  Έγθξηζε 1νπ ΑΠΔ  - ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ NEOY 

ΥΩΝΔΤΣΖΡΗΟΤ ΟΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟ». 
28. Έγθξηζε 2νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ ΕΩΓΡΑΦΟΤ». 
29. Καζνξηζκφο ζέζεσλ πεξηπηέξσλ κε απνηχπσζε  ζε ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά 

δηαγξάκκαηα  αξκφδνπζαο θιίκαθαο, ζηα νπνία ζα απεηθνλίδεηαη  θαη ν 
θνηλφρξεζηνο  πεξηβάιινλ ρψξνο. 

30. Γηνηθεηηθή  απνβνιή κηζζσηνχ απφ ην πεξίπηεξν  επί ηεο νδνχ  Ζξ.Πνιπηερλείνπ 
(έκπξνζζελ  κεζαίαο  πφξηαο  Κνηκεηεξίνπ). 

31. Λήςε απφθαζεο  ηνπ δεκνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ  γηα παξάηαζε  εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο  πιεξσκήο  ππέξ ηεο Γ.Δ.Π.Α.  Α.Δ. 

32. Δπηρνξήγεζε  Αζιεηηθψλ  σκαηείσλ & Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ ηνπ Γήκνπ 
Εσγξάθνπ.. 

33. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ΣΑΠ, ΓΣ & ΓΦ ζηελ θα 
ΜΠΑΚΑΛΖ ΗΩΑΝΝΑ ηνπ Κσλ/λνπ, πνπ αθνξά δηαθνξά ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, 
δηακεξίζκαηνο δεπηέξνπ νξφθνπ  επί ηεο νδνχ ΜΔΝΩΝΟ 7, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.2362/95 

34. Γηαγξαθή αλείζπξαθηεο νθεηιήο Γ.Σ., ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ 
Πνιπθήκνπ 4, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06, 
ζην φλνκα ΕΔΡΒΑ ΣΑΤΡΟΤΛΑ κεηά απφ κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Ζ., 
ιφγσ εμφθιεζεο ηεο. 

35. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ΣΑΠ, ΓΣ & ΓΦ ζηελ θα 
ΛΤΡΗΣΖ ΜΑΡΗΑ Σνπ Βαζηιείνπ, πνπ αθνξά δηαθνξά ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 
καηδνλέηαο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ νξφθνπ επί ηεο νδνχ ΑΝΑΚΡΔΟΝΣΟ 16, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν.2362/95. 

36. Γηαγξαθή απφ ρξεκαηηθφ θαηάινγν αλείζπξαθησλ νθεηιψλ ΣΑΠ θαη Γ.Σ. 
ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Μαξθάλδαο 4, βάζεη ηεο πεξίπησζε 
1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06,  ζην φλνκα ΓΔΛΗΓΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, 
ζχκθσλα κε κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη επαλαβεβαίσζε ζηελ 
ηδηνθηήηξηα ηνπ αθηλήηνπ Υξπζνχια Δπαγγειίνπ – Εάγθνπ ζχκθσλα κε ην αξζξ. 4 
ηνπ Ν. 429/76.    

37. Γηαγξαθή νθεηιψλ ΣΑΠ κε ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ ιφγσ ειεθηξνδφηεζήο 
ηνπο ζχκθσλα κε ηελ πεξ.1δ ηνπ άξζξνπ 174 Ν.3463/06.( ΠΑΝΣΑΕΖ  
ΜΑΣΘΑΗΟ). 

38. Γηαγξαθή απφ ηνλ βεβαησηηθφ Υξεκαηηθφ Καηάινγν Γεκνηηθψλ Σειψλ:086/2013 
κε ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ ζην φλνκα ΚΩΣΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 
(ΑΦΜ:075813540), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πεξίπησζε δ 



ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
Ν.3345/2005 

39. Γηαγξαθή απφ ηνλ βεβαησηηθφ Υξεκαηηθφ Καηάινγν Αλείζπξαθησλ νθεηιψλ 

Γεκνηηθψλ Σειψλ:029/2013 ζην φλνκα ΚΡΗΑΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ ηνπ ΚΩΝ/ΝΟΤ 

(ΑΦΜ:120588891), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πεξίπησζε δ 

ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06». 

40. Γηαγξαθή απφ ηνλ βεβαησηηθφ Υξεκαηηθφ Καηάινγν ΣΑΠ:085/2013 κε 
ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ ζην φλνκα ΠΑΠΑΣΩΡΖ ΑΝΑΣΑΗΑ ηνπ 
ΗΩΑΝΝΖ (ΑΦΜ:038836540), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, 
πεξίπησζε δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζε νθεηιήο ζηνλ 
πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε θ.ΠΑΠΑΘΔΟΓΩΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ηνπ ΚΩΝ/ΝΟΤ 
(ΑΦΜ:129762226), ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 429/76 

41. Γηαγξαθή απφ ηνλ κε αξηζκ.:085/2013 βεβαησηηθφ Υξεκαηηθφ Καηάινγν Σ.Α.Π. κε 

ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ ζην φλνκα ΛΩΛΖ ΑΓΓΔΛΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

(ΑΦΜ:036978988), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πεξίπησζε δ 

ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζε νθεηιήο ζηελ πξαγκαηηθή 

ηδηνθηήηξηα θα ΜΑΡΗΝΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (ΑΦΜ:033551244), 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 429/76». 

42. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ ηνλ βεβαησηηθφ 

Υξεκαηηθφ Καηάινγν 118/2013, ζην φλνκα ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΝΗΚΖΣΡΑΣΟ ηνπ 

Νηθνιάνπ (Α.Φ.Μ.:018511914), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, 

πεξίπησζε δ, ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06». 

43. Γηαγξαθή απφ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο νθεηιψλ ΣΑΠ & ΓΣ κε 
ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ ιφγσ αιιαγήο ηδηνθηήηε     ΜΟΥΑΝΓΡΔΟΤ 
ΑΝΓΡΔΑ) ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 & 
επαλαβεβαίσζή ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζ.4 ηνπ Ν.429/76 (ΔΛΔΤΘΔΡΟΠΟΤΛΟ  
ΑΤΓΔΡΖ). 

44. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ Βεβαησηηθφ 
Καηάινγν (ΝΟΤΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ 
Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε (ΣΡΗΓΓΑ 
ΑΡΓΤΡΩ) . 

45. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ Βεβαησηηθφ 
Καηάινγν (ΚΑΪΜΑΚΑΜΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 
ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζε ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε ΚΑΪΜΑΚΑΜΖ 
ΠΔΣΡΟ. 

46. Γηαγξαθή νθεηιήο ΣΑΠ κε ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ ζην φλνκα ηεο 
ΜΠΟΤΛΟΤΜΠΑΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ιφγσ αιιαγήο ηδηνθηήηε ζχκθσλα κε ηελ 
πεξίπησζε 1δ ηνπ αξζ. 174 ηνπ Ν. 3463/06 θαζψο θαη επαλαβεβαίσζή ηεο ζηνλ 
θχξην ηνπ αθηλήηνπ Υακπέ Σζνιάθ ζχκθσλα κε ην αξζ. 4 ηνπ Ν. 429/76.  

47. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ Βεβαησηηθφ 
Καηάινγν (ΡΟΝ-Δ ΥΑΛΗΒΔΛΑΚΖ Α.Δ.) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή ηνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε 
GONZALES ANTONIO . 

48. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ Βεβαησηηθφ 
Καηάινγν (EXECUTIVE LEASE ΑΔ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 
ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζε ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε MACLEAN IAN 
KENNETH. 

49. Γηαγξαθή νθεηιψλ ΣΑΠ & ΓΣ κε ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ 
Ωξίσλνο 1 ζην φλνκα ηεο ΦΩΣΗΑΓΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 
1δ ηνπ αξζ. 174 ηνπ Ν. 3463/06, ιφγσ κεηαβίβαζεο ηνπ θαζψο θαη 
ειεθηξνδφηεζήο ηνπ.  

50. Γηαγξαθή νθεηιψλ ΣΑΠ & ΓΣ κε ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο 
νδνχΚεξαζνχληνο 30 ζην φλνκα ηνπ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟΤ, ζχκθσλα κε ηελ 



πεξίπησζε1δ ηνπ αξζ. 174 ηνπ Ν. 3463/06, ιφγσ κεηαβίβαζεο ηνπ θαζψο θαη 
ειεθηξνδφηεζήο ηνπ.  

51. Γηαγξαθή νθεηιήο ΓΣ κε ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Μαξάηνπ Η. 
8ζην φλνκα ηεο ΚΟΣΑΤΣΖ ΓΖΜΖΣΡΑ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1δ ηνπ 
αξζ. 174 ηνπ Ν. 3463/06, ιφγσ κεηαβίβαζεο ηνπ θαζψο θαη ειεθηξνδφηεζήο ηνπ.  

52. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. απφ Βεβαησηηθφ 
Καηάινγν (ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ ΥΡΖΣΟ)ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
174 ηνπ Ν.3463/06 θαη επαλαβεβαίσζή ηνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε. 

53. Γηαγξαθή νθεηιψλ ΣΑΠ & ΓΣ κε ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ 
Μαηθήλα 51 ζην φλνκα ηεο ΠΑΣΜΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΑ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε1δ 
ηνπ αξζ. 174 ηνπ Ν. 3463/06, ιφγσ ειεθηξνδφηεζήο ηνπ.  

54. Γηαγξαθή πξνζηίκνπ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο ηνπ Κ.Ο.Κ. πνζνχ 80,00€ απφ 
Βεβαησηηθφ Καηάινγν (ΡΔΝΔΖ ΑΝΓΡΔΑ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 θαζψο θαη επαλαβεβαίσζε πνζνχ 40,00€ ζηνλ 
πξναλαθεξφκελν. 

55. Γηαγξαθή νθεηιψλ ΣΑΠ απφ ρξεκαηηθνχο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο κε 
ειεθηξνδνηνχκελνπ αθηλήηνπ, ζην φλνκα ΜΑΣΗΑ ΑΠΟΣΟΛΟ, ζχκθσλα κε 
ηελ πεξίπησζε 1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/06 ιφγσ ειεθηξνδφηεζεο 

56. Γηαγξαθή νθεηιψλ ΣΑΠ  απφ ρξεκαηηθνχο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο κε 
ειεθηξνδνηνχκελσλ αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 1δ ηνπ άξζξνπ 174 
ηνπ Ν. 3463/06 (ΡΔΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΟ, ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ, ΠΑΠΑΕΖΖ 
ΒΑΗΛΔΗΟ), ιφγσ αιιαγήο ηδηνθηήηε θαζψο θαη επαλαβεβαίσζε ηεο νθεηιήο 
ζχκθσλα κε ην αξ. 4 ηνπ Ν. 429/76 ζηνπο  πξαγκαηηθνχο ππφρξενπο. 

 

 

 
                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ   Α.   ΥΡΙΣΙΑ 
 
 
 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  
Aληηδήκαξρνη: 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.  

 
ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ: Γηνηθεηηθψλ Τπεξ./ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ/Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γφκεζεο/ 

Οξγάλσζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Πιεξνθνξηθήο/ Καζ/ηαο,Πξαζίλνπ & Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ /  
Βξεθηθψλ-Παηδηθψλ ηαζκψλ θαη Κ.Γ.Α.Π./ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο-Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο  & Ηζφηεηαο 
ησλ Φχισλ/ΚΔΠ 

 


