
                                                      
                                                                                 

                                                      
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                     Εωγξάθνπ      19-9-2014       
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ                                                Αξ. πξωη. :     12924.   
ΓΖΚΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
 

ΠΡΟ   ΣΑ  ΜΔΛΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 

• ΑΓΓΔΙΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΔΗΡΖΛΖ  
• ΘΗΘΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ  
• ΘΑΙΠΟΓΖΚΟΤ-ΘΑΣΩΠΟΓΖ ΒΑΗΙΗΘΖ  
• ΑΛΑΣΑΑΘΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ   
• ΠΟΤΡΛΑΡΑ-ΒΟΗΘΑ ΗΩΑΛΛΑ  
• ΒΟΤΪΓΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ  
• ΒΑΡΑΚΗΓΑΘΖ ΚΑΡΗΑ  
• ΠΔΣΣΑ ΑΛΣΩΛΗΟ  

 
αο πξνζθαινύκε ζε ηακηική ζυνεδρίαζη (17η) ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

ζην Γεκαξρείν   ηην  ΣΔΣΑΡΣΗ   24    ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ   2014    και  ώρα   13:00     
κε:            

 
                                  ΘΔΜΑΣΑ   ΗΜΔΡΗΙΑ   ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

1. Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
2. Σξνπνπνίεζε Οινθιεξωκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο «Ο.Π.Γ.» -  

(Αλακόξθωζε ζηνρνζεζίαο). 
3. Δγθξηζε ηεο θίλεζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σακείνπ γηα ην κήλα Ηνύιην  ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014. 
4. Θαηάξηηζε όξωλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα κίζζωζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε 

ηνπ 7νπ θαη 9νπ Λεπηαγωγείνπ Εωγξάθνπ. 
5. Έγθξηζε δέζκεπζεο πνζνύ γηα θαηάπηωζε εγγύεζεο γηα δάλεην ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο  
6. Απόδνζε  παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2014 (ηηκνιόγηα 07/2014). 
7. Απόδνζε  ινγαξηαζκνύ παγίαο πξνθαηαβνιήο. 
8. Παξάηαζε απόδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξωκήο. (ζρεη. απόθαζε έθδνζεο 

εληάικαηνο ε ππ’αξ. 125/2014 Α.Ο.Δ.) 
9. Απόδνζε  εληάικαηνο πξνπιεξωκήο. (ζρεη. απόθαζε έθδνζεο εληάικαηνο ε 

ππ’αξ. 191/15.07.2014 Α.Ο.Δ.) 
10. Απνδέζκεπζε & λέα δέζκεπζε πνζνύ γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ ιόγω 

απξόβιεπηνπ & επείγνληνο γεγνλόηνο (ηξνραίν αηύρεκα).  
11. Θιάδεκα επηθίλδπλνπ δέλδξνπ (Ιεύθαο) επί ηωλ νδώλ Καθξπγηάλλε & 

Θαδαληδάθε. 
12. Έγθξηζε δηάζεζεο πίζηωζεο θαη δέζκεπζεο πνζνύ γηα θνξνινγηθά πξόζηηκα θαη 

πξνζαπμήζεηο.  
13. Γηάζεζε πίζηωζεο θαη έγθξηζε δέζκεπζεο πνζνύ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο  

ηνπ Γήκνπ. [ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΦΑΙΔΗΑ ΠΑΗΓΗΘΩΛ ΥΑΡΩΛ] 
14. Γηάζεζε πίζηωζεο θαη έγθξηζε δέζκεπζεο πνζνύ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο  

ηνπ Γήκνπ. [ΘΙΑΓΔΚΑ ΓΔΛΓΡΩΛ 2014] 



15. Απνδνρή δωξνεπηηαγώλ από ηα super markets ΚΑΡΘΔΣ ΗΛ  γηα ηελ ελίζρπζε 
ηνπ Θνηλωληθνύ Παληνπωιείνπ ηνπ Γήκνπ καο. 

16. Απνδνρή δωξνεπηηαγώλ από ηα super markets ΑΒ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ  γηα ηελ 
ελίζρπζε ηνπ Θνηλωληθνύ Παληνπωιείνπ ηνπ Γήκνπ καο. 

17. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο θ. Αξβαλίηε 
καξάγδα. 

18. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο θ. 
Αζεκαθνπνύινπ Γεωξγίαο.  

19. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο θ . 
Βαξβηηζηώηε Κπξηώο. 

20. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο θ. Εεξβνύ 
Αζελάο.  

21. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο θ. Θεωλά 
Διέλεο.  

22. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο θ. Θεωλά 
Υξπζάθωο  

23. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο Θνιιεκέλνπ 
Καξίαο. 

24. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο θ. 
Κπνπθνπβάια Θαλέιιαο. 

25. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ. Βιάρνπ 
Γεκεηξίνπ. 

26. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ. Εεξδεβά 
Παλαγηώηε. 

27. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ. Ενπκή 
Ηωάλλε.  

28. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ. Θαιπβίλνπ 
ηαύξνπ. 

29. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ. 
Κπνπθνπβάια Άγγεινπ. 

30. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο 
θ.Υνπζηνπιάθε Καξίαο (θιεξνλόκνο ηεο ζαλνύζεο νθεηιέηηδαο Ηωάλλαο 
Αλδξνύιαο)  

31. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ. Βαξδίθνπ 
Θωλζηαληίλνπ. 

32. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ. Θνληνύια 
Ηωάλλε.  

33. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ. 
Καξθόπνπινπ Δπάγγεινπ. 

34. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ Καξηδαθιή 
΄Αγγεινπ. 

35. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ Γεωξγίνπ 
Ηωάλλε. 

36. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο θ. Κνζρνβίηε 
Ηωάλλαο. 

37. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο θ. Κνπηδαιηά 
΄Οιγαο. 

38. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο  Β.ΘΟΛΗΟΤ θαη 
ΗΑ Δ.Δ.  

39. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ. Υνπιηάξα 
Παλαγηώηε. 

40. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ  INFO CAFÉ 
ΕΩΓΡΑΦΟΤ Α.Δ.. 



41. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ. Θαξκίξε 
Φώηε. 

42. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ θ. 
Θνιιεκέλνπ Κηιηηάδε. 

43. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ ηεο θ. Γξεγνξάθε 
Εωήο. 

44. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηεο  ΛΔΣΟΡΑ 
ΓΔΩΡΓΗΟ-ΘΑΣΑΛΟ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ Ο.Δ.  

45. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηεο  θ. Παλνπξγηά 
Δπαγγειίαο. 

46. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηνπ θ. Σζάηζνπ 
Ληθόιανπ. 

47. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηεο θ. 
Υξηζηνγηαλλνπνύινπ Γήκεηξαο. 

48. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηεο θ. Σνπινύπε 
Άλλαο. 

49. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηνπ θ. 
Βνινγηάλλε Υξήζηνπ. 

50. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηνπ θ. Αηβαιή 
Θωλζηαληίλνπ. 

51. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηνπ θ. Βνύξηζε 
Ηωάλλε. 

52. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηνπ θ. Γθαληαηθε 
Γεκεηξίνπ. 

53. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηεο θ. Θαθξηδά 
Διέλεο. 

54. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηνπ θ. Θαθξηδά 
Γεκεηξίνπ. 

55. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο ππαγωγήο ζε ξύζκηζε νθεηιώλ  ηνπ θ. 
Γεκόπνπινπ Αληωλίνπ.   

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΑΡΜΠΙΛΙΑ  ΣΑΤΡΟ 
 

Αληηδήκαξρνο  Θαζ/ηαο, Πξαζίλνπ & Κερ/θνύ Δμνπιηζκνύ 
 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ : 
 

 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  ΓΗΜΟΤ  

 

 ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ:  Οηθνλνκηθώλ  Τπεξεζηώλ/ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Γόκεζεο/ 
Οξγάλωζεο, Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Πιεξνθνξηθήο/ Θαζ/ηαο, Πξαζίλνπ & 
Κερ/θνύ Δμνπιηζκνύ/  Βξεθηθώλ-Παηδηθώλ ηαζκώλ θαη Θ.Γ.Α.Π./ Θνηλωληθήο 
Πξνζηαζίαο-Θνηλωληθήο Αλάπηπμεο  & Ηζόηεηαο ηωλ Φύιωλ/ ΘΔΠ. 
 

 ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟΙ: 1/Οηθνλνκηθώλ, Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο  θαη Γηαθάλεηαο 2/Σερληθώλ έξγωλ θαη Τπνδνκώλ  3/Θαζαξηόηεηαο  
Πξαζίλνπ θαη Κεραλνινγηθνύ  Δμνπιηζκνύ. 


