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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
ΑΡ. ΠΡΧΣ.:  348573       Αθήνα, 4 Νοεμβρίοσ 2016 
 
 
ΠΡΟ: 
Σο Γήμαρτο Αθηναίφν 
Σοσς Γημοηικούς σμβούλοσς 
Σοσς Προέδροσς ηφν Γημοηικών Κοινοηήηφν 
 
 
αο πξνζθαινχκε λα πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ζηελ αίζνπζα ησλ 
πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (26η σνεδρίαζη) ζηηο 10 Νοεμβρίοσ 

2016 ημέρα Πέμπηη  θαη ψξα 15.00 γηα ιήςε απφθαζεο ησλ θάησζη ζεκάησλ : 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 

 

1. Δπαλέγθξηζε ηεο κειέηεο «Αλάπιαζε πεδφδξνκνπ Κνζκά Μπαιάλνπ απφ 
ηελ νδφ Σξηβσληαλνχ έσο ηελ νδφ Μ. Μνπζνχξνπ (2ε ΓΚ)» (ρεηηθή ε ππ’ 
αξηζκ. 149/16 καηά πλειουηθία απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο) 
(Σκήκα Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Πνηφηεηαο Εσήο – Γ/λζε 
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 343399-16) ΑΠΟΛΤΣΖ 
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 
2. Έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1377/14  ΑΓ ε νπνία  

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 149/15, 461/15, 203/16 θαη ηελ 1944/16  ΑΓ πνπ 
αθνξά «έγθξηζε γηα Α) ηνλ νξηζκφ δεθαπέληε (15) ηαθηηθψλ θαη δεθαπέληε 
(15) αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνχ 
Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΝΔΟΛΑΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΧΝ», Β) 
ηελ εθινγή Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γ) 
ηνλ νξηζκφ ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ ελ ιφγσ  Ν.Π.Γ.Γ.» σο πξνο  ηνλ  
οριζμό  λέσλ κειψλ ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ (ΟΠΑΝΓΑ)  (ρεηηθφ 
έγγξαθν 1) 
 

3. Έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, Ηζνινγηζκνχ θαη Απνινγηζκνχ 
νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2011 ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο Αζηέγσλ Γήκνπ Αζελαίσλ 
(ΚΤΑΓΑ) 

4. Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ 
Δπφκελε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο  εηαηξείαο «ΣΔΥΝΟΠΟΛΗ – 
ΓΚΑΕΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΖΝΧΝ» (ΣΔΥΝΟΠΟΛΗ)  

5. Έγθξηζε γηα ηελ αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 (Σκ. Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – 
Πνηφηεηαο Εσήο – Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ)  
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6. Έγθξηζε πινπνίεζεο δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΑΝΟΗΥΣΑ 
ΥΟΛΔΗΑ» (Γ/λζε Παηδείαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο) (ρεηηθφ έγγξαθν 2) 

7. Έγθξηζε πινπνίεζεο δξάζεσλ ζηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ απφ πιιφγνπο  
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ. (Γ/λζε Παηδείαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο)  

8. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1721/16 ΑΓ σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Αζελαίσλ (Γ/λζε Παηδείαο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο) 
(ρεηηθφ έγγξαθν 3) 

9. Έγθξηζε γηα ηελ κεηαθνξά – κεηαζηέγαζε ηεο έδξαο ηνπ Γεκνζίνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΗΔΚ) Αθαδεκίαο Πιάησλνο απφ ην 
ρψξν ηνπ 3νπ ΔΠΑΛ Αζελψλ ζην 50ν Γπκλάζην/Λχθεην ηεο 4εο Γεκνηηθήο 
Κνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (νδφο Υαηδεαπνζηφινπ 74 – 76 θαη Γφξδνπ. 
(Γ/λζε Παηδείαο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο) (ρεηηθφ έγγξαθν 4) 

10. Έγθξηζε γηα Α. ηελ κεηάβαζε ηνπ Γεκάξρνπ Αζελαίσλ θ. Γηψξγνπ Κακίλε θαη 
ελφο αθφκα εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζην θξαηίδην ηνπ Βαηηθαλφ 
(Ρψκε) απφ ηηο 8 έσο θαη ηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζε πλδηάζθεςε κε ζέκα ην Μεηαλαζηεπηηθφ θαη Β. ηε δηάζεζε 
ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο) 
(ρεηηθφ έγγξαθν 5) 

11. Έγθξηζε γηα Α. ηελ κεηάβαζε ζην Παξίζη απφ ηηο 17 έσο θαη ηηο 19 Ννεκβξίνπ 
2016 ηεο θαο Καξαγηάλλε-Μαιηέδνπ Βαζηιηθήο, Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ ηνπ 
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ θαη ηεο θαο 
Οηθνλφκνπ Αζελάο, Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ ηεο Γ/λζεο 
ρνιηθψλ Κηηξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πλάληεζε ηνπ Γηθηχνπ 
C40 κε ζέκα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ ρνιηθψλ Κηηξίσλ θαη Β. ηε 
δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο) (ρεηηθφ έγγξαθν 6) 

12. Έγθξηζε γηα Α. ηελ κεηάβαζε ζην Λνλδίλν απφ ηηο 29 Ννεκβξίνπ έσο θαη ηηο 2 
Γεθεκβξίνπ 2016 ηνπ θ. Αζαλάζηνπ Σάηζε, Σκεκαηάξρε ηνπ Σκήκαηνο 
Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Γ/λζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ θ. 
Αξηζηείδε Καβαιιάξε, Γεκνηηθνχ Αζηπλνκηθνχ ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γηεζλή Έθζεζε γηα ζέκαηα Αζθαιείαο 
«UK Security EXPO 2016» θαη Β. ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (Σκήκα 
Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο) (ρεηηθφ έγγξαθν 7) 

13.  Έγθξηζε γηα Α. ηελ κεηάβαζε ζηηο Βξπμέιιεο απφ ηηο 5 έσο θαη ηηο 6 
Γεθεκβξίνπ 2016 ηεο θαο Μαξίαο ηξαηεγάθε, Αληηδεκάξρνπ Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαη Πξφλνηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε Δπξσπατθφ 
πλέδξην ζρεηηθά κε ηελ ςεθηαθή θαηλνηνκία γηα ελεξγφ θαη πγηή γήξαλζε θαη 
Β. ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο) (ρεηηθφ έγγξαθν 18) 

14. Έγθξηζε γηα Α. ηελ κεηάβαζε ζηηο Βξπμέιιεο απφ ηηο 27 έσο θαη ηηο 30  
Ννεκβξίνπ 2016 ηεο θαο Όιγαο Γιέλε, Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο ρνιηθψλ 
Κηηξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε εκηλάξην ηνπ πκθψλνπ ησλ 
Γεκάξρσλ γηα ην Κιίκα θαη ηελ Δλέξγεηα (Covenant of Mayors Training for 
Climate and Energy) θαη Β. ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (Σκήκα 
Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο) (ρεηηθφ έγγξαθν 8 ) 
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15. Έγθξηζε γηα Α. ηελ κεηάβαζε ζην Βεξνιίλν ηεο θαο Μαξίαο Ζιηνπνχινπ 
Αληηδεκάξρνπ γηα ην Παηδί  απφ ηηο 21 έσο θαη ηηο 25 Ννεκβξίνπ 2016 θαη ηεο 
θαο Αληηγφλεο Κνηαλίδε Δηδηθήο πκβνχινπ ηνπ Γεκάξρνπ ζε ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ Δπξσπατθή Πνιηηηθή (θνηλσληθή/κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη αζηηθή 
αλάπηπμε) απφ ηηο 23 έσο θαη ηηο 25 Ννεκβξίνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηεζλέο εβδνκαδηαίν πλέδξην «Respect for Greece» γηα 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην Μεηαλαζηεπηηθφ Εήηεκα  θαη Β. ηε δηάζεζε ηεο 
ζρεηηθήο δαπάλεο (Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο) 
(ρεηηθφ έγγξαθν 19) 

16. Έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1937/16 ΑΓ πνπ αθνξά 
«έγκπιζη α) ηηρ μεηάβαζηρ ηος Δημάπσος Αθηναίυν κ. Γιώπγος Καμίνη από 
ηιρ 28 έυρ και ηιρ 30 Νοεμβπίος 2016 ζηο Λονδίνο, πποκειμένος να 
ζςμμεηάζσει ζηην 7η Παγκόζμια Σύνοδο Κοπςθήρ για ηην Καινοηομία (7th 
Global Innovation Summit), και εν ζςνεσεία ηην απεςθείαρ μεηάβαζη ηος από 
ηο Λονδίνο  ζηο Μεξικό ηο διάζηημα από ηιρ 30 Νοεμβπίος έυρ και ηιρ 4 
Δεκεμβπίος 2016, πποκειμένος να ζςμμεηάζσει ζηη Σύνοδο C40 για ηην 
κλιμαηική αλλαγή, καθώρ και ηηρ μεηάβαζηρ ηος κ. Σηςλιανού Διακοςλάκη, 
Ειδικού Σςμβούλος ηος Δημάπσος Αθηναίυν ζε θέμαηα Εςπυπαφκών 
Πολιηικών & Διεθνών Σςνεπγαζιών Δήμος Αθηναίυν, από ηην Αθήνα ζηο 
Μεξικό ηο διάζηημα 29 Νοεμβπίος έυρ και 4 Δεκεμβπίος 2016 πποκειμένος να 
ζςνοδεύζει ηον Δήμαπσο Αθηναίυν ζηην Σύνοδο C40 και β) ηηρ διάθεζηρ ηηρ 
ζσεηικήρ δαπάνηρ»  σο πξνο ηα νλφκαηα ησλ εθπξνζψπσλ θαη ηεο ζρεηηθήο 
δαπάλεο (Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο) (ρεηηθφ 
έγγξαθν 9) 

17. πκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1938/16 ΑΓ πνπ αθνξά «έγκπιζη α) ηηρ  
μεηάβαζηρ ηος Δημάπσος Αθηναίυν κ. Γιώπγος Καμίνη και ενόρ ακόμη 
εκπποζώπος ηος Δήμος Αθηναίυν, ζηο Λονδίνο, από ηιρ 13 έυρ και ηιρ 15 
Νοεμβπίος 2016, πποκειμένος να ζςμμεηάζσοςν ζηη διάζκετη με θέμα ηην 
κοινυνική ένηαξη μεηαναζηών και πποζθύγυν ζηιρ πόλειρ και β) ηηρ διάθεζηρ 
ηηρ ζσεηικήρ δαπάνηρ» σο πξνο ην φλνκα ηνπ εθπξνζψπνπ (Σκήκα 
Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηεζλνχο πλεξγαζίαο) (ρεηηθφ έγγξαθν 10) 

18. Α. πκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1895/16 ΑΓ πνπ αθνξά «έγκπιζη για α) ηη 
ζςμμεηοσή  ηος Δήμος Αθηναίυν ζηην ππυηοβοςλία ηος ΟΟΣΑ “Champion 
Mayors for Inclusive Growth”, β) ηη μεηάβαζη ζηο Παπίζι  από ηιρ 20 έυρ και 
ηιρ 23 Νοεμβπίος 2016 ηος Δημάπσος Αθηναίυν κ. Γιώπγος Καμίνη και ενόρ 
(1) ακόμα εκπποζώπος ηος Δήμος Αθηναίυν,  πποκειμένος να ζςμμεηάζσοςν 
ζηη Σύνοδο “Cities for Life, the Global Summit on Inclusive, Smart and 
Resilient cities” όπυρ και ζηη 2η Σςνάνηηζη ηυν Δημάπσυν “Champion 
Mayors for Inclusive Growth” πος θα ππαγμαηοποιηθούν ζηο Παπίζι από ηιρ 
20 έυρ και ηιρ 21 Νοεμβπίος 2016 και γ) ηη διάθεζη ηηρ ζσεηικήρ δαπάνηρ», 
κε ην φλνκα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαο Μαξίαο Λνγνζέηε 
Γ/ληξηαο ηνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ πνπ ζα ζπλνδεχζεη ην Γήκαξρν Αζελαίσλ 
θ. Γηψξγν Κακίλε ζην Παξίζη απφ ηηο 20 έσο ηηο 23 Ννεκβξίνπ 2016, Β. 
έγθξηζε ηεο κεηάβαζεο ζην Παξίζη απφ ηηο 20 έσο ηηο 23 Ννεκβξίνπ 2016 ηεο 
θαο Διέλεο Μπξηβήιε Δληεηαικέλεο Γεκνηηθήο πκβνχινπ Αζηηθήο 
Βησζηκφηεηαο θαη ππεχζπλε Αλζεθηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ηνπ 100RC θαη Γ. έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο γηα ηε 
κεηάβαζε ηεο θαο Διέλεο Μπξηβήιε (Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο) (ρεηηθφ έγγξαθν 11) 

19. Έγθξηζε θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 
γηα ηελ πξνκήζεηα ζηεθάλσλ θεδείαο εθ κέξνπο ηνπ Γεκάξρνπ Αζελαίσλ θαη 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο) (ρεηηθφ έγγξαθν 12) 
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20. Έγθξηζε ή μη ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 256243/18-8-2016 
ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία «Γ. ΜΑΣΟΡΖ – Α. 
ΜΖΣΡΟΓΗΑΝΝΖ & ΗΑ» απφ 1-1-2017 έσο θαη 30-6-2017 γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο εξγαζίαο δηαρείξηζεο δέλδξσλ. (Γ/λζε Πξνκεζεηψλ & Απνζεθψλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 349351-16)  

21. Έγθξηζε ή κε κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο ππ` αξηζκ. 
106750/05-04-16 ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία 
ΚΑΛΛΟΝΗΑΣΖ ΥΡΤΑΝΘΖ έσο θαη 30-06-17 πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
δσνηξνθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Πξαζίλνπ θαη Πεξηβάιινληνο (Γ/λζε 
Πξνκεζεηψλ & Απνζεθψλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 349354-16)  
 

22. Έγθξηζε ή μη ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 420571/31-12-2015 
ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ»  έσο θαη 
31-12-2017 γηα ηελ πξνκήζεηα ακφιπβδεο βελδίλεο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 
απηνθηλήηνπ ηνπ Γεκάξρνπ. (Γ/λζε Πξνκεζεηψλ & Απνζεθψλ) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 338365-16)  
 

23. Έγθξηζε ή μη γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ «Σνπνζέηεζε πζηήκαηνο 
Αζθάιηζεο ζε ηξία (3) νρήκαηα SCANIA κεηαθνξάο container (ηχπνπ 
AMPIROL)» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 37.200,00€ ζπκπ/λνπ ηζρχνληνο 
ΦΠΑ (Γ/λζε Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνχ 
Δμνπιηζκνχ) (ρεη. Γελ. Πξση. 331186-16)  
 

24. Α. Έγθξηζε δηεμαγσγήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ απφ πιαζηηθφ 
θαη Β. Οξηζκφο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο – επίβιεςεο κεηά ησλ 
αλαπιεξσκαηηθψλ ηεο (Γ/λζε Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο & πληήξεζεο 
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ) (ρεη. Γελ. Πξση. 348336-16)  
 

25. Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εξγαζία ερνγξάθεζεο, 
ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο, θσηνεθηχπσζεο, βηβιηνδεζίαο θαη εγγξαθήο ζε 
cd ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο, ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο 
Δπηηξνπήο θαζψο θαη ζε φπνηα άιιε ππεξεζία θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε 
πξαθηηθψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο πξνυπνινγηζκνχ 148.628,11 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 
(Γ/λζε Απνθέληξσζεο & Γηνίθεζεο) (ρεηηθφ έγγξαθν 13)  
 

26. Έγθξηζε γηα Α. ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ψκαηνο γηα ηελ εθκίζζσζε 1. ηνπ ππ’ 
αξηζκ. 11 νπσξνπσιείνπ ζηελ νδφ Αξηζηνγείηνλνο ζηε Βαξβάθεην Αγνξά, 2. 
ηνπ ππ’ αξηζκ. 12 νπσξνπσιείνπ ζηελ νδφ Αξηζηνγείηνλνο ζηε Βαξβάθεην 
Αγνξά, 3. ηνπ ππ’ αξηζκ. 62 πάγθνπ-ηρζπνπσιείνπ ζηελ Κεληξηθή Γεκνηηθή 
Αγνξά, 4. ηνπ ππ’ αξηζκ. 58 πάγθνπ-ηρζπνπσιείνπ ζηελ Κεληξηθή Γεκνηηθή 
Αγνξά, κε ηε δηαδηθαζία ηεο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο πνπ ζα 
δηεμαρζεί ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηψλ ην απνηέιεζκα 
ηεο νπνίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
65 θαη 72 ηνπ Ν. 3852/10 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/81 θαη Β. ηε 
δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν ησλ πεξηιεπηηθψλ δηαθεξχμεσλ ησλ σο άλσ 
Γεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ (Π.Γ. 270/81). (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 332559-16)  
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27. Έγθξηζε γηα ηελ εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πελζήκεξεο εξγαζίαο θαη 
ιεηηνπξγίαο ζε 24σξε βάζε ηεζζάξσλ (4) εξγαδνκέλσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ  ηνπ Ξελψλα Φηινμελίαο Γπλαηθψλ Θπκάησλ Βίαο ηεο 
Γ/λζεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο & Τγείαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 31-
12-2016 (Γ/λζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ) (ρεη. Γελ. Πξση. 332412 -16)  

28. Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 1.800 € γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
δαπάλεο εθπαίδεπζεο έμη (6) ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο Μνλίκνπ 
Πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (Γ/λζε Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνχ) (ρεηηθφ έγγξαθν 14) 

29. Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 1.635 € γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
δαπάλεο εθπαίδεπζεο δψδεθα (12) ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο Μηζζνδνζίαο  
Πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (Γ/λζε Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνχ) (ρεηηθφ έγγξαθν 15) 

30. Έγθξηζε Α. ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο 8 κελψλ ζηε Γ/λζε Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο 
& πληήξεζεο Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Β. ηεο δέζκεπζεο θαη 
δηάζεζεο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο (Γ/λζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ)  

31. Έγθξηζε γηα ηε δηθαηνιφγεζε απνπζίαο ησλ θ.θ. Αξηζηφβνπινπ 
πειησηφπνπινπ θαη Φψηηνπ Πξνβαηά απφ ηελ 25ε  πλεδξίαζε ζηηο 24-10-
2016  (ρεηηθφ έγγξαθν 16) 

32. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΡΖΓΑ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ «MOTO DISCOVERY-
ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΟΣΟ» γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ 
ηνπνζεηεκέλε θάζεηα ζην νδφζηξσκα θξεκαζκέλε ζε θνιψλα επί ηεο νδνχ 
Αραξλψλ 350.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 340833-16)  

33. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΝΑΣΗΟ Γ. – ΣΗΑΜΖ Β. Ο.Δ. «ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε  ζηχιν ζε 
θνηλφρξεζην ρψξν επί ηεο νδνχ Λαθσλίαο 3.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 340853-16)  

34. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΠΤΡΟ ΞΔΝΟΓΟΥΗΑΚΔ ΚΑΗ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΠΔ «Y A S O U» γηα ηηο επηγξαθέο πνπ ήηαλ 
ηνπνζεηεκέλεο ζε  ζηχιν θάζεηα ζηελ πξφζνςε θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνχ 
Αδξηαλείνπ 44.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 340862-16)  

35. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΦΑΣΟΤΡΟ Ν. ΗΧΑΝΝΖ «CITY LIFE» 
«ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ» γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε σο παλφ θάζεην  
ζε μχιηλν ζηέγαζηξν ζην πεδνδξφκην επί ηεο νδνχ Τκεηηνχ 113.  (Γ/λζε 
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 340891-16)  

36. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ Μ. – ΚΑΜΝΑΚΖ Γ. Ο.Δ. 
«ΔΛΑΣΗΚΑ ΜΟΣΟ» γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε πχξγν 
θάζεηα ζηε θνξά θίλεζεο επί ηεο νδνχ Αραξλψλ 343.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ 
Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 340917-16)  
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37. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΠΗ ΚΑΗ ΦΗ ΑΔ «ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ»  
γηα ηηο δχν επηγξαθέο, κία ξαθέηα θαη κία επηηνίρηα θάζεηε ζηελ πξφζνςε ηνπ 
θαηαζηήκαηνο επί ηεο Ηεξάο Οδνχ 80.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 340990-16)  

38. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΚΑΜΑΡΗΝΟ Θ. ΚΑΗ Γ. Ο.Δ. «ΔΜΠΟΡΗΟ 
ΤΦΑΜΑΣΧΝ» γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε  ζηχιν ζηελ 
πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνχ Αδξηαλείνπ 25Α.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ 
Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 341224-16)  

39. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΒΗΑΜΑΡ Α.Δ. «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ 
ΓΔΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» γηα ηηο επηγξαθέο πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο 
θάζεηα ζε θνιψλα εδάθνπο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Ηεξάο Οδνχ 111 θαη 
Αγ. Άλλεο 7.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 341217-16)  

40. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΦΡΑΓΚΟΜΗΥΑΛΟ ΓΖΜ. «ΘΔΡΜΑΝΖ-
ΠΛΑΚΑΚΗΑ-ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ» γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε  
ζηχιν ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνχ Φηινιάνπ 175.  (Γ/λζε 
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 340812-16)  

41. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΣΗΧΚΑ Π. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ «ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ 
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ» γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζην 
πεδνδξφκην ζε κεηαιιηθφ πιαίζην επί ηεο νδνχ Φηινιάνπ 153.  (Γ/λζε 
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 340776-16)  

42. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΣΕΑΝΔΣΑΚΖ ΚΧΝ. – ΣΕΑΝΔΣΑΚΖ ΓΔΧΡΓ. ΟΔ 
«ΟΠΣΗΚΑ ΔΗΓΖ – ΦΑΚΟΗ ΔΠΑΦΖ» γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ 
ηνπνζεηεκέλε ζε  ζηχιν παθησκέλν επί ηνπ πεδνδξνκίνπ επί ηεο νδνχ 
Λαγνπκηηδή 67.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 341293-16)  

43. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΜΑΓΓΔΛ Δ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ «ΚΑΦΔ – 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ» γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε  ζηχιν θάζεηα  
ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνχ Αδξηαλείνπ 35.  (Γ/λζε 
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 341241-16)  

44. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ Κ. ΝΗΚΟΛΑΟ «MOTO SERVICE» 
γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε  πξαζηά  επί ηεο Λεσθ 
Γαιαηζίνπ 64.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 349352-16)  

45.  Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία «e-shop.gr» ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 
γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε  πξαζηά  επί ηεο Λεσθ 
Γαιαηζίνπ 32.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 349348-16)  

46. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηνλ θ. ΜΧΡΑΨΣΖ Κ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ «ΥΡΧΜΑΣΑ – ΗΓΖΡΗΚΑ – 
ΔΗΓΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ» γηα ηηο επηγξαθέο πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο νη 
ηξεηο θάζεηα ζηελ πξφζνςε ζε ζηδεξέλην ζηχιν ζε θνηλφρξεζην ρψξν θαη κηα 
ζε κεηαιιηθή θαηαζθεπή ζε πξνζηεγάζκαηα παξάιιεια ζηελ πξφζνςε ηνπ 
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θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνχ Υαιεπά 57-59..  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 349337-16)  

47. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία CIAO ITALIA A.E. “ΚΑΦΔ – ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ – 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ» γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε θάζεηα ζε 
θνηλφρξεζην ρψξν ζην πεδνδξφκην επί ηεο νδνχ π. Μεξθνχξε 4    (Γ/λζε 
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 349332-16)  

48. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΚΑΣΔ ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΟΔ 
«ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ»  γηα 
ηελ δηαθεκηζηηθή επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε  πξαζηά  επί ηεο Λεσθ 
Ζξαθιείνπ 61.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 349324-16)  

49. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΑΣΔΡΗΟ ΓΖΜ. ΚΟΚΚΑΛΑ γηα ηελ επηγξαθή 
πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε  πξαζηά  επί ηεο Λεσθ Γαιαηζίνπ 70.  (Γ/λζε 
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 349364-16)  

50. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηνλ θ. ΠΑΝΣΔΛΗΓΖ . ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ γηα 
ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζε  ζηχιν ζε θνηλφρξεζην ρψξν 
θάζεηα ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνχ Λανδάκαληνο 5.  
(Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 341278-16)  

51. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηνλ θ. ABDEL MOETY ALLA «ΚΑΦΔΝΔΗΟ» γηα ηελ επηγξαθή 
πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε επί κεηαιιηθνχ ζηχινπ ζην πεδνδξφκην θάζεηα ζηνλ 
άμνλα ηεο Λεσθ. Τκεηηνχ 85.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 341286-16)  

52. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 1.200,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΣΑΚΟΡ ΑΒΔΔΑ «ΔΜΠΟΡΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ -
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ – ΤΝΔΡΓΔΗΟ» γηα ηηο δχν επηγξαθέο πνπ ήηαλ 
ηνπνζεηεκέλεο ζε  ζηχινπο θάζεηα ζηελ  πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο επί ηεο 
Λεσθ. Αζελψλ 108.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
341208-16)  

53. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 1.200,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΚΔΡΚΗΝΖ Α. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ γηα ηηο επηγξαθέο πνπ 
ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο επί κεηαιιηθνχ ζηχινπ θάζεηεο ζηελ  πξφζνςε ηνπ 
θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνχ Λαγνπκηηδή 60.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 341234-16)  

54. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 1.200,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΓΡΑΦΑ Δ. – CLEVERSELL A.E. «ΔΜΠΟΡΗΚΖ -
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ – ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ – ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ» γηα ηηο δχν κεηαιιηθέο επηγξαθέο πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο ζε  
ζηχινπο ζηελ  πξαζηά επί ηεο νδνχ εβαζηνππφιεσο 135.  (Γ/λζε Γεκνηηθψλ 
Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 340827-16)  

55. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 1.500,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
2946/2001 ζηελ εηαηξεία ΜΑΜΑΡΔΛΖ Ν. ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. «ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 
– ΚΑΦΔ» γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ επί 
ηεο νδνχ Φηινιάνπ 87. (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
341190-16)  
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56. Έγθξηζε γηα ηε κε επηβνιή πξνζηίκνπ γηα ηηο δχν επηγξαθέο πνπ ήηαλ 
ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη επηβνιή 
πξνζηίκνπ πνζνχ 600,00 € ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2946/2001 ζηελ εηαηξεία 
SEVEN GROUP ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ Α.Δ.  γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ 
ηνπνζεηεκέλε κεηαμχ πεδνδξνκίνπ θαη πξαζηάο ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ 
Αραξλψλ 335 θαη Νηξβάλα. (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
349356-16)  

57. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Ζ΄/2016 Δπηηξνπήο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ 
αθνξνχλ ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 341871-16)  

58. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Ζ΄/2016 Δπηηξνπήο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ 
αθνξνχλ ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 341868-16)  

59. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Ζ΄/2016 Δπηηξνπήο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ 
αθνξνχλ ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 341865-16)  

60. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Γ΄/2016 Δπηηξνπήο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ 
αθνξνχλ ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 341862-16)  

61. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Γ΄/2016 Δπηηξνπήο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ 
αθνξνχλ ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 341859-16)  

62. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Η΄/2016 Δπηηξνπήο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ 
αθνξνχλ ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 341853-16)  

63. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Γ΄/2016 Δπηηξνπήο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ 
αθνξνχλ ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 341873-16)  

64. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Δ΄/2016 Δπηηξνπήο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ 
αθνξνχλ ηέιε δηαθεκίζεσλ, Λ.Σ. επηηεδεπκαηηψλ & θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ 
(Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 341875-16)  

65. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθνχ ηεο Η΄/2016 Δπηηξνπήο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ 
αθνξά ηέινο δηαθεκίζεσο, Λ.Σ. επηηεδεπκαηηψλ & θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ 
(Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 341857-16)  

66. Έγθξηζε  γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαθφξσλ εγγξαθψλ δηφηη βεβαηψζεθαλ 
κηζζψκαηα πνπ δελ νθείινληαλ ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή  ΛΑΜΠΡΟΤ ΚΧΣΖ   
γηα ην ππ’ αξηζκ. 33 πεξίπηεξν επί ηεο Πι. Βηθησξίαο 6.   (Γ/λζε Γεκνηηθψλ 
Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 341335-16)  
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67. Έγθξηζε γηα ηελ επηζηξνθή πνζνχ 118,50€ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο 
πνπ βεβαηψζεθε ζε βάξνο ηεο θαο ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ απφ 
θαηαζθεπή αγσγνχ απνρέηεπζεο (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 330633-16)  

68. Έγθξηζε γηα ηελ επηζηξνθή πνζνχ 79,99€ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο 
πνπ βεβαηψζεθε ζε βάξνο ηεο θαο ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΣΔΝΣΖ απφ ΣΑΠ (Γ/λζε 
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 346720-16)  

69. Έγθξηζε γηα ηελ επηζηξνθή πνζνχ 265,24€ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο 
πνπ βεβαηψζεθε ζε βάξνο ηεο θαο ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΑΡΣΗΝΖ απφ ΣΑΠ (Γ/λζε 
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 346715-16)  

70. Έγθξηζε γηα ηελ επηζηξνθή πνζνχ 86,24€ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο 
πνπ βεβαηψζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΠΑΠΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ απφ 
ΣΑΠ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 346708-16)  

71. Έγθξηζε γηα ηελ επηζηξνθή πνζνχ 121,85€ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο 
πνπ βεβαηψζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ απφ ΣΑΠ 
(Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 346720-16)  

72. Έγθξηζε γηα ηελ επηζηξνθή πνζνχ 294,00€ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο 
πνπ βεβαηψζεθε ζε βάξνο ηεο θαο ΔΤΘΑΛΗΑ ΚΑΛΔΜΗΚΔΡΑΚΖ απφ ΣΑΠ 
(Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 346645-16)  

73. Έγθξηζε γηα ηελ επηζηξνθή πνζνχ 449,41€ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο 
πνπ βεβαηψζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΠΡΑΜΟΤ απφ ΣΑΠ - Σέιε 
Καζαξηφηεηαο & Φσηηζκνχ & ΦΖΥ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 346656-16)  

74. Έγθξηζε γηα ηελ επηζηξνθή πνζνχ 118,52€ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο 
πνπ βεβαηψζεθε ζε βάξνο ηεο θαο ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΝΣΟΛΚΑ απφ Σέιε 
Καζαξηφηεηαο & Φσηηζκνχ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
346647-16)  

75. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή ηεο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 283/16/16 πνζνχ 
10.000,00 € πνπ βεβαηψζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΓΟΤΡΟΤ απφ 
αδηθήκαηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ` αξηζκ. 253629/2014 
Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 332127-16)  

76. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή ηεο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 1454/2015/2016 
ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.796,12 € πνπ βεβαηψζεθε ζε βάξνο ηεο θαο ΓΖΜΖΣΡΑ 
ΓΚΗΧΝΖ απφ απζαίξεηε ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ 
Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 340763-16)  

77. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή ησλ εγγξαθψλ κε ζηνηρεία ΑΥΚ 769/2010 θαη 
1490/2012 πνπ βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΦΟΤΡΚΑ απφ 
πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Γφκεζεο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 346086-16) 

78. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ πνπ βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο 
ηεο ΛΔΥΖ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΛΑΔΓ) απφ 
πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Γφκεζεο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 346078-16) 

79. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 200,00 € ζηνλ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Γ. 
ΘΑΝΑΔΡΖ γηα ηνπνζέηεζε θαισδίσλ πάλσ ζε δέληξν επί ηεο νδνχ Μεγ. 
Βαζηιείνπ ζην Ρνπθ. (Γ/λζε Πξαζίλνπ & Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
341812-16) 
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80. Έγθξηζε ή μη γηα Α) ηελ απνδνρή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ κηζζψκαηνο απφ ην 
πνζφ ησλ 620,00 € ζην πνζφ ησλ 570,00 € απφ 1-1-2015 έσο 28-7-2015 γηα 
ην πεξίπηεξν επί ηεο Πιαηείαο Καξχηζε αξ. 6 θαη Β) ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
νηθείσλ βεβαησκέλσλ ΑΥΚ  γηα ηε κηζζψηξηα ηνπ ελ ιφγσ πεξηπηέξνπ θα 
ΒΑΗΛΗΚΖ ΜΠΑΛΑΦΑ απφ 29-7-2015 (Γ/λζε Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 332447 -16)  

 
81. Έγθξηζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο θαη Οξηζηηθήο 

Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ «Δγθαηάζηαζε ηέγαζεο Φεθηαθήο Έθζεζεο 
Αθαδεκίαο Πιάησλνο ζηνλ Αξραηνινγηθφ Υψξν κεηαμχ ησλ νδψλ 
Μνλαζηεξίνπ, Κξένληνο θαη πεδνδξφκνπ Αιθκέσλνο» (Γ/λζε Κηεξηαθψλ 
Έξγσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 339221-16)  

82. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο αλαπεξηθνχ 
νρήκαηνο κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΗΚΑ 1209  ηνπ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
ΥΡΟΤΑΚΖ ζηελ νδφ Θήξαο 119, έσο 12-02-18 εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 
δηπιψκαηνο νδήγεζεο θαη ηεο εηδηθήο θαξηέιαο αλαπήξνπ, ε νπνία είρε 
παξαρσξεζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 204/13 ΑΓ. (Γ/λζε Οδνπνηίαο & 
Απνρέηεπζεο) (ρεη. Γελ. Πξση. 332867-16)  

83. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο αλαπεξηθνχ 
νρήκαηνο κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΤΝΚ 7356  ηεο θαο ΚΟΡΝΖΛΗΑ 
ΘΔΟΓΧΡΑΚΖ ζηελ νδφ Πνπινπνχινπ 18, έσο 22-10-18 εκεξνκελία ιήμεο 
ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο, ε νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
119/13 ΑΓ. (Γ/λζε Οδνπνηίαο & Απνρέηεπζεο) (ρεη. Γελ. Πξση. 332866-
16)  

84.  Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο αλαπεξηθνχ νρήκαηνο κε 
αξηζκ. θπθι. ΗΚΜ 4282 ηεο θαο  ΔΤΓΔΝΗΑ ΝΑΗΟΠΟΤΛΟΤ (κε νδεγφ ηνλ θ. 
ΜΗΥΑΖΛ ΓΗΑΑΚΟ) επί ηεο νδνχ Γεκεηξαθνπνχινπ 39-41 έσο 31-12-17 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο εηδηθήο θαξηέιαο αλαπήξνπ θαη ηεο γλσζηνπνίεζεο 
απνηειέζκαηνο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο. (Γ/λζε Οδνπνηίαο θαη 
Απνρέηεπζεο) (ρεη. Γελ. Πξση. 332869-16)  

85. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο ηνπ ππ` αξηζκ. θπθι. ΥΑΚ 
1721  αλαπεξηθνχ νρήκαηνο ηνπ θ. ΜΗΥΑΖΛ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ ζηελ νδφ Γξάθνπ 
Μ. 34  ε νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ ππ` αξηζκ. 693/07 ΑΓ, ιφγσ κε 
πξνζθφκηζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (Γ/λζε Οδνπνηίαο θαη 
Απνρέηεπζεο) (ρεη. Γελ. Πξση. 332872-16)  

86. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο ηνπ ππ` αξηζκ. θπθι. ΤΕΟ 
9554 αλαπεξηθνχ νρήκαηνο ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΧΜΔΡΗΣΑΚΖ ζηελ νδφ 
Τκεηηνχ 112 ε νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ ππ` αξηζκ. 3529/99 Απφθαζε 
ηεο Σξνραίαο Αηηηθήο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (Γ/λζε 
Οδνπνηίαο θαη Απνρέηεπζεο) (ρεη. Γελ. Πξση. 332870-16)  

87. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπέο, 
αλαθαηλίζεηο θαη κηθξνεπηζθεπέο ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζηελ 
1ε, 2ε θαη 3ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα έηνπο 2012» (Γ/λζε ρνιηθψλ Κηηξίσλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 341144-16)  

88. Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνπ 1νπ ΠΚΣΜΝΔ 
ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή πλδέζεσλ ρνιηθψλ Κηεξίσλ κε θπζηθφ αέξην» 
(Γ/λζε ρνιηθψλ Κηηξίσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 341157-16)  
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89. Έγθξηζε Α) ηνπ 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ, ηεο 1εο 
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο θαη ηνπ 3νπ ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ 
«Απνθαηάζηαζε δηαηεξεηένπ θηεξίνπ επί ηεο νδνχ Ακεξηθήο 8 (1ε Γ.Κ.)» 
(MIS 465648) θαη Β) ηεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο, θαηά εμήληα 
(60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη απφ 1-12-2016 έσο 30-1-2017 (Γ/λζε 
Κηεξηαθψλ ΄Δξγσλ) (ρεηηθφ έγγξαθν 17) 

90. Έγθξηζε γηα ηελ κειέηε «Καζαίξεζε ππνγείνπ θηίζκαηνο ζηελ πιαηεία Αγ. 
Θσκά θαη δηακφξθσζε ηνπ ππέξγεηνπ ρψξνπ» ζχκθσλα κε ηελ 126/16 
ομόθφνη πξάμε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. (ρεη. ε ππ’ 
αξηζκ. 154/16 ομόθφνη πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο) (Σκήκα  
Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Πνηφηεηα Εσήο - Γ/λζε 
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 344147-16)  

91. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηαθήο γηα δψδεθα (12) κήλεο έσο 19-9-2017 ηεο 
ΜΑΡΗΑ ΜΑΤΡΟΚΔΦΑΛΟΤ ζηνλ ππφ ζηνηρεία 11/Δ/71 ηάθν ηξηεηνχο 
ρξήζεσο ηνπ Α΄ Κνηκεηεξίνπ, κε ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ θαη 
δηθαησκάησλ. (Γ/λζε Κνηκεηεξίσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 332865-16)  
 
 
 
 

 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 
 

ΝΔΛΛΖ ΠΑΠΑΥΔΛΑ 


