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ΓΖΜΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ                                                                              
                                          

ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
 

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

αο πξνζθαινύκε ζε ηακηική ζσνεδρίαζη  (5η)  ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  
ηην  Πέμπηη 14  Μαρηίοσ  2013 και  ώρα 18.00    με:   

 
                                                  

 ΘΔΜΑΣΑ   ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

1. Aλαθνηλώζεηο-εξσηήζεηο-επηηξνπέο. 
2. πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηνπ 1νπ Ηζνινγηζκνύ  Δθθαζάξηζεο ηεο ΚΔΓΖΕ. 
3. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ππεξεζηώλ θαη θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπο. 
4. Αληηθαηάζηαζε κειώλ Α/βαζκηαο θαη Β/βαζκηαο  ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ. 
5. Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο ζα είλαη Πξόεδξνο ηνπ Α’βαζκηνπ 

πκβνπιίνπ Δπηζεώξεζεο Θεάηξσλ–Κηλεκαηνγξάθσλ θ.ι.π. έηνπο 2013. 
6. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδήισζεο 25εο Μαξηίνπ 2013,πίζησζεο, 

ηξόπνπ εθηέιεζεο, αλάιεςε δέζκεπζεο θαη έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 
ησλ επηκέξνπο πξνκεζεηώλ θαη εξγαζηώλ .   

7. Μεηαηόπηζε πεξηπηέξνπ. 
8. Γηαγξαθή Γ.Σ. από ηνλ Υ.Κ. 089/2012, κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήηνπ, ιόγσ 

απαιιαγήο βάζεη ηνπ Ν.3345/2005, αξ.5,παξ.1. 
9. Γηαγξαθή ή κε πξνζηίκνπ απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ.                    

10. Λήςε απόθαζεο εηθνζαεηνύο παξαγξαθήο Γεκνηηθώλ εζόδσλ από Υ.Κ., 
11. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ. 
12. Λήςε απόθαζεο γηα παξάηαζε ηαθήο ή κε ηνπ Αλαζηαζίνπ Παλαγόπνπινπ, 

θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο θ. Παπαληθόια Γηαλλνύιαο. 
13. Δπηζηξνθή πνζώλ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα γηα έθδνζε αδεηώλ 

παξακνλήο αιινδαπώλ γηα δύν (2) έηε, ΚULA BRUNILDA, KOLA FLORENTINA, 
RUSHIT ERVIS, KOVACAJ SHPRESA, SHORE FLUTURA, BESHKO ZENEKO, 
MILO SELVI. 

14. Λήςε  απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα έθδνζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο πιεξσκήο γηα ηελ Γ.Δ.Π.Α. Α.Δ.  

15. Γηαγξαθή ΣΑΠ θαη Γ.Σ. κε ειεθηξνδνηνύκελνπ αθηλήησλ από ρξεκαηηθνύο 
θαηαιόγνπο ιόγσ ειεθηξνδόηεζήο ηνπο ή επαλαβεβαίσζή ηνπο ζηνπο 
πξαγκαηηθνύο  ηδηνθηήηεο. 

16. Eπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο πνζνύ. 
17. Πξνέιεγρνο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο 

ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ κε αξ. ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είθνζη πέληε (25) ζε 
θαηάζηεκα επί ηεο νδνύ ΟΤΛΩΦ ΠΑΛΜΔ 29-31 ηνπ ΒΛΑΥΟΤ ΠΤΡΗΓΩΝΑ.  

18. Υνξήγεζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
θηηξηαθώλ ππνδνκώλ θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ 
Εσγξάθνπ». 

19. Λήςε απόθαζεο πεληαεηνύο παξαγξαθήο Γεκνηηθώλ εζόδσλ από Υ.Κ.  



20. Λήςε απόθαζεο γηα πξόζιεςε (10) αηόκσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ (δίκελεο δηάξθεηαο) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ θύιαμεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
Κνηκεηεξίνπ. 

21. Λήςε απόθαζεο γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ (δίκελεο δηάξθεηαο)  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Βξεθνλεπηαθώλ 
ηαζκώλ ηνπ Γήκνπ. 

22. Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ην έηνο 2013. 
23. Γηαγξαθή Πξνζηίκνπ Γηαηήξεζεο Απζαηξέηνπ Καηαζθεπήο επί ηεο νδνύ Λ. 

Παπάγνπ 117Α, ιόγσ ηαθηνπνίεζήο ηεο ζύκθσλα κε ην Ν. 4014 /    όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζην όλνκα ΝΗΦΟΡΟΤ ΥΡΤΟΤΛΑ. 

24. Απνδνρή ε κε αηηήζεσλ γηα αληαιιαγή έξγσλ ηέρλεο κε παξαρώξεζε ρξήζεο  
ηάθσλ πέξαλ ηεο ηξηεηίαο. 

25. Μείσζε ή κε ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη ηνπ ππαίζξηνπ 
ρώξνπ πνπ εθκηζζώλεη ν θ.αξγθάλεο Νηθόιανο εληόο ησλ 49 ζηξεκκάησλ 
(πάξθν Γνπδή). 

 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
 

 
 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ   Α.   ΥΡΙΣΙΑ 

 
 
 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  
 
ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ:  Γηνηθεηηθώλ Τπεξ./ Οηθνλνκηθνύ Πξνγ/ζκνύ θαη Γαπαλώλ /Σερληθώλ 
Τπεξ. / Πνιενδνκίαο / Γεκ. Πξνζόδσλ/  Σακεηαθώλ Τπεξεζηώλ/ Κ.Δ.Π. / Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο/ Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ & Καζαξηόηεηαο/ Πξαζίλνπ & 
Πεξηβάιινληνο. 
 
 
ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΗ: 1/ Τπνδνκώλ, πξνγξακκάησλ θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – 
Γηαθάλεηαο 2/ Οηθνλνκηθώλ 3/ Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο Εσήο 4/ Νεόηεηαο, 
Αιιειεγγύεο θαη Πξόλνηαο 5/Κνηλσληθήο κέξηκλαο, πξνζηαζίαο θαη Γηα βίνπ 
Μάζεζεο. 


