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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 398178           Αθήνα, 16 Γεκεμβρίοσ 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 (32η σνεδρίαζη) ζηηο 22 Γεκεμβρίοσ 

2016 ημέρα Πέμπηη  θαη ψξα 14.00 γηα ιήςε απφθαζεο ησλ θάησζη ζεκάησλ : 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 

1. Έγθξηζε γηα α) ηελ θαηάξγεζε ζέζεσο πεξηπηέξνπ επί ηεο Λεσθφξνπ 
Βαζηιίζζεο νθίαο αξ. 60, β) ηελ νξηνζέηεζε λέαο ζέζεο επί ηεο νδνχ Πεηξαηψο 
αξ. 8 θαη γ) ηε κεηαηφπηζε ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπ δηθαηνχρνπ Α.Α.Π. κ. 
ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΠΟΛΤΕΟΤ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Λεσθφξνπ Βαζηιίζζεο νθίαο 
αξ. 60 ζε λέα ζέζε επί ηεο νδνχ Πεηξαηψο αξ. 8 (ρεηηθή ε ππ’ αξηζ. 135/2016 
καηά πλειουηθία Πξάμε  ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο) (Σκήκα 
Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο-Πνηφηεηαο Εσήο – Γ/λζε Γεκνηηθψλ 
Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 291401-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
ΑΠΟΛΤΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΖ) 

2. Έγθξηζε γηα  Α. ηε κε παξαρψξεζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο 2εο ΓΚ γηα 
αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα ην έηνο 2017 ζηελ πεξηνρή ηεο Πιαηείαο 
Πιαζηήξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδφ Αξρηκήδνπο (κε αξίζκεζε 2-14 θαη 1-9), 
ζηελ νδφ Πξφθινπ (κε αξίζκεζε 2-8 θαη 1-13) ζηελ Πιαηεία Νηθ. Πιαζηήξα (κε 
αξίζκεζε 1-6) θαη ζηελ Πιαηεία Παλαζελατθνχ ηαδίνπ Β. ηε κε παξαρψξεζε 
ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο 1εο ΓΚ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα ην 
έηνο 2017 ζηελ Πιαηεία Παιαηψλ Αλαθηφξσλ, ζηελ Πιαηεία Ρεγίιιεο , ζηελ 
Πιαηεία Φηιηθήο Δηαηξείαο θαη θαζ` φιν ην κήθνο ηεο νδνχ Υάξεηνο θαη Γ. ηε 
δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαζεζηψηνο ζρεηηθά κε ηελ παξαρψξεζε 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ νδφ 
Βνπθνπξεζηίνπ (απφ Αθαδεκίαο έσο ηαδίνπ) γηα ην έηνο 2017 (ρεηηθή ε ππ’ 
αξηζ. 215/2016 καηά πλειουηθία Πξάμε  ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο) 
(Σκήκα Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο-Πνηφηεηαο Εσήο – Γ/λζε 
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεηηθφ έγγξαθν 11) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
ΑΠΟΛΤΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
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3. Έγθξηζε γηα Α. ηε κεηάβαζε ζηηο Βξπμέιιεο απφ ηηο 11 έσο θαη 13 Ηαλνπαξίνπ 
2017 ηεο θαο Μαξίαο ηξαηεγάθε, Αληηδεκάξρνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 
Πξφλνηαο θαη Ηζφηεηαο θαη ηνπ θνπ Λάδαξνπ Πεηξνκειίδε Δηδηθνχ πλεξγάηε 
ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαβξεζνχλ ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ζέκα «Καηλνηνκίεο ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή πνπ 
ππνζηεξίδνπλ ηε κεηαξξχζκηζε ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ» θαη Β. ηε δηάζεζε 
ηεο ζρεηηθήο Γαπάλεο (Σκήκα Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ) 
(ρεη. έγγξαθν 5) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 
 

4. Έγθξηζε γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ Δπηθεθαιήο ηεο Οκάδαο ηεο Πξννδεπηηθήο 
πκκαρίαο ησλ νζηαιηζηψλ θαη Γεκνθξαηψλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θν 
GIANNI PITTELLA σο επίηηκνπ Γεκφηε ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. (Σκήκα 
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ) (ρεη. έγγξαθν 6) ΔΗΖΓΖΣΖ: 
ΓΖΜΑΡΥΟ  

 
5. Έγθξηζε γηα ηε ζχζηαζε ή κε Δπηηξνπήο παξαιαβήο ησλ δσξεψλ ππέξ ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ (Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Γεκάξρνπ) ΔΗΖΓΖΣΖ: 
ΓΖΜΑΡΥΟ  
 

6. Έγθξηζε γηα ηε κεξηθή  απνδέζκεπζε πίζησζεο ησλ ππ` αξηζκ. Π00866/ΔΑΓ 
1175 θαη Π00868/ΔΑΓ 1174 απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ αθνξνχλ 
ζηελ 1725/16 ΑΓ ζρεηηθά κε κεηάβαζε ζηηο Βξπμέιιεο ηνπ Γεκάξρνπ 
Αζελαίσλ θαη ηνπ θ. Γηψξγνπ ηακαηφπνπινπ Γ/ληε Γξαθείνπ Σχπνπ (Σκήκα 
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 384719-16) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
7. Έγθξηζε γηα ηε κεξηθή  απνδέζκεπζε πίζησζεο ηεο ππ` αξηζκ. Π00895/ΔΑΓ 

1250   απφθαζεο  αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ζηελ 1896/16 ΑΓ 
ζρεηηθά κε κεηάβαζε ζηελ Νέα Τφξθε ηεο θαο Διέλεο Μπξηβήιε.  (Σκήκα 
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 384715-16) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
8. Έγθξηζε γηα ηε κεξηθή  απνδέζκεπζε πίζησζεο ηεο ππ` αξηζκ. Π00888/ΔΑΓ 

1184  απφθαζεο  αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ζηελ 1820/16 ΑΓ 
ζρεηηθά κε κεηάβαζε ζηελ Ρψκε ηεο θαο Διέλεο Μπξηβήιε.  (Σκήκα Γηεζλνχο 
πλεξγαζίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 384712-16) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 
 

9. Έγθξηζε γηα ηε κεξηθή  απνδέζκεπζε πίζησζεο ηεο ππ` αξηζκ. Π00998/ΔΑΓ 
1354 απφθαζεο  αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ζηελ 2049/16 ΑΓ 
ζρεηηθά κε κεηάβαζε ζηηο Βξπμέιιεο  ηεο θαο Μαξίαο ηξαηεγάθε .  (Σκήκα 
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ) (ρεη. έγγξαθν 1) ΔΗΖΓΖΣΖ: 
ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
10. Έγθξηζε γηα ηε κεξηθή  απνδέζκεπζε πίζησζεο ηεο ππ` αξηζκ. Π00885/ΔΑΓ 

1189 απφθαζεο  αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ζηελ 1821/16 ΑΓ 
ζρεηηθά κε κεηάβαζε ζηε Λάξηζα ηεο θαο Ρνδάλζεο Μπαθνβαζίιε .  (Σκήκα 
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ) (ρεη. έγγξαθν 2) ΔΗΖΓΖΣΖ: 
ΓΖΜΑΡΥΟ 
 

11. Έγθξηζε γηα ηε κεξηθή  απνδέζκεπζε πίζησζεο ηεο ππ` αξηζκ. Π00933/ΔΑΓ 
1320 απφθαζεο  αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ αθνξά ζηελ 1939/16 ΑΓ 
ζρεηηθά κε κεηάβαζε ζην Άκζηεξληακ ηεο θαο Αληηγφλεο Κνηαλίδε .  (Σκήκα 
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ) (ρεη. έγγξαθν 3) ΔΗΖΓΖΣΖ: 
ΓΖΜΑΡΥΟ 
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12. Έγθξηζε γηα ηε κεξηθή  απνδέζκεπζε πίζησζεο ησλ ππ` αξηζκ. Π00982/ΔΑΓ 

1347,Π00983/ΔΑΓ 1348, Π00984/ΔΑΓ 1349 θαη Π00985/ΔΑΓ 1350 απνθάζεσλ 
αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 2046/16 ΑΓ ζρεηηθά κε κεηάβαζε 
ζην Βαηηθαλφ ηνπ Γεκάξρνπ Αζελαίσλ  θαη ελφο αθφκε εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ (Σκήκα Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ) (ρεη. 
έγγξαθν 4)  ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
13. Έγθξηζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ππ` αξηζκ. 1508/16 ΑΓ πνπ αθνξά 

«διαγραθή οθειλών ποσ βαρύνοσν ηον ηέως οικογενειακό ηάθο με αριθμό 6216 
προκειμένοσ να γίνει αποδέζμεσζη ηοσ ΑΦΜ ηης κας ΝΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ» κε 
ηνπο ΑΥΚ. (Γ/λζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 387984-16) 
ΔΗΖΓΖΣΖ:ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
14. Έγθξηζε  Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο & Αιιειεγγχεο Γήκνπ 

Αζελαίσλ (ΚΤΑΓΑ) έηνπο 2017. (ρεηηθή ε ππ` αξηζκ. 69/16 καηά πλειουηθία 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΤΑΓΑ) (ρεη. Γελ. Πξση. 386813-
16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΑΣΟΤΛΖ 

 
15. Έγθξηζε ή κε ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ππ` αξηζκ. 197019/11-09-13 

ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία ΗΝΣΛΔΡ ΔΛΛΑ Α.Δ  πνπ 
αθνξά ηηο εξγαζίεο  ζπληήξεζεο  αλειθπζηήξσλ ησλ Γεκνηηθψλ θηεξίσλ απφ 
01-01-17 έσο 31-01-17 (Γ/λζε Πξνκεζεηψλ θαη Απνζεθψλ) (ρεηηθφ έγγξαθν 7) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 

 
16. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή νθεηιψλ ηνπ Γήκνπ πξνο ηξίηνπο ιφγσ παξέιεπζεο 

πεληαεηίαο (Γ/λζε νηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ έγγξαθν 14) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. 
ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 

 
17. Έγθξηζε ησλ φξσλ θαη ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ 

Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ΓΑΔΜ ΑΔ γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ 
Ζιεθηξνληθήο, Μεραλνγξαθηθήο θαη Φεθηαθήο νξγάλσζεο θαη Αλάπηπμεο, 
πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγηθήο Τπνζηήξημεο ησλ δχν (2) ηκεκάησλ «Κέληξνπ 
Κνηλφηεηαο γηα ηνπο κεηαλάζηεο» θαη «Δπηδνκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο» ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Τγείαο ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ Πξνυπνινγηζκνχ 367.040 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%, δηάξθεηαο 12 
κελψλ θαζψο θαη ηελ απνδέζκεπζεο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. (Γ/λζε 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Τγείαο) (ρεηηθφ έγγξαθν 13) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Μ. 
ΣΡΑΣΖΓΑΚΖ 

 
18. Έγθξηζε πινπνίεζεο δξάζεσλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΝΟΗΥΣΑ 

ΥΟΛΔΗΑ (Γ/λζε Παηδηθήο Ζιηθίαο, Παηδείαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο) (ρεηηθφ 
έγγξαθν 20) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Μ. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ 

 
19. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζρνιηθψλ ρψξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δξάζεσλ(Γ/λζε Παηδηθήο Ζιηθίαο, Παηδείαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο) (ρεηηθφ 
έγγξαθν 19) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Μ. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ 

 
20.  Λήςε απφθαζεο παξαρψξεζεο ζρνιηθψλ ρψξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο παηδηψλ (ΚΓΑΠ) θαη Κέληξσλ 
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο παηδηψλ κα αλαπεξία (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ) (Γ/λζε 
Παηδηθήο Ζιηθίαο, Παηδείαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο) (ρεηηθφ έγγξαθν 18) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Μ. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ 
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21. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ` αξηζκ. 1720/16 ΑΓ φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 
ππ` αξηζκ. 1790/16 ΑΓ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ δεχηεξνπ νλφκαηνο ηεο 
Πξνέδξνπ θαο Διέλεο Μεγαιννηθνλφκνπ – Νάθνπ σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  
Γήκνπ Αζελαίσλ(Γ/λζε Παηδηθήο Ζιηθίαο, Παηδείαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Μ. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ 

 
22. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ` αξηζκ. 2044/16 ΑΓ σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  Γήκνπ 
Αζελαίσλ(Γ/λζε Παηδηθήο Ζιηθίαο, Παηδείαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Μ. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ 
 

23. Έγθξηζε Α. εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ξφδαο παξαηήξεζεο, 
νξηνζέηεζεο ρψξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επί ηεο πιαηείαο 
πληάγκαηνο θαη εθκίζζσζεο ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ, Β. δηελέξγεηαο 
δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ σο άλσ ρψξνπ, Γ. ηεο ηηκήο 
εθθίλεζεο ηεο δεκνπξαζίαο (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 

 
24. Έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ 500 η.κ. επί ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ξφδαο 

παξαηήξεζεο(Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. 
ΠΑΠΑΥΔΛΑ 

 
25. Έγθξηζε  1) ηεο ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ Αζελαίσλ  

θαη ΓΑΔΜ Α.Δ  κε αληηθείκελν <<  Σελ αλαβάζκηζε, ςεθηαθή ζχγθιηζε θαη 
ζπληήξεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 
ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηελ παξαρψξεζε  ησλ 
ππεξεζηψλ  δηαρείξηζεο  ηεο εθκεηάιιεπζεο  ηεο ιεηηνπξγηάο ηνπ >> , ζπλνιηθνχ 
πνζνχ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ νγδφληα ελλέα   ρηιηάδσλ επξψ 
(4.289.000,00)  € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ    ΦΠΑ  24 %,   δηάξθεηαο   πέληε  (5) 
εηψλ 2017-2021    απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν ζπλνιηθφ  σο άλσ 
θφζηνο  είλαη  απηνρξεκαηνδνηνχκελν κε ζηαζκηζκέλν πνζνζηφ 
απηνρξεκαηνδφηεζεο   θφζηνπο  δηαρείξηζεο ήηνη : 17,15%  2) ηνπ ζρεδίνπ ηεο 
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ,  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ  παξαξηεκάησλ Α1 
πξνυπνινγηζκφο  δαπαλψλ δηαρείξηζεο  ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο 
ζηάζκεπζεο , παξάξηεκα  Α2 πξνυπνινγηζκφο κεηαβιεηψλ δαπαλψλ 
δηαρείξηζεο  ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο  , παξάξηεκα Β 
πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο ζπληήξεζεο αλάπηπμεο  ππνδνκψλ θαη παξνρήο 
εμνπιηζκνχ  ζπζηήκαηνο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο  , παξάξηεκα Γ  ζπλνιηθφ 
θφζηνο  ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο  ηεθκεξίσζε δαπαλψλ / θιίκαθαο πνζνζηνχ  
παξαξηεκάησλ  Α1 , Α2  θαη παξάξηεκα Γ  ηεθκεξίσζε πξνυπνινγηζκνχ  

πεληαεηίαο. (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 

 
26. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο απφδνζεο ζην Γήκν απφ ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο ηνπ πνζνχ ησλ  598.448,77 € γηα ηα αληαπνδνηηθά ηέιε Λατθψλ Αγνξψλ 
έηνπο 2014 θαη ηνπ πνζνχ ησλ 507.006,88 € γηα ηα αληαπνδνηηθά ηέιε Λατθψλ 
Αγνξψλ έηνπο 2015(Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 392033-
16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
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27. Έγθξηζε γηα ηελ αθχξσζε ηεο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 2477/07/12 θαη ηε 
δηαγξαθή ηνπ Σέινπο 2% πνζνχ 799,15 € θαζψο θαη ηζφπνζνπ πξνζηίκνπ πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηνπ ΣΑΜΟΤΓΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ απφ πσιήζεηο 
ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ  ρξσκάησλ πνπ δελ ππάγνληαη ζην ηέινο 2%. (Γ/λζε 
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 391894-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. 
ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
 

28. Έγθξηζε γηα ηε δηφξζσζε ηεο ππ` αξηζκ. 1924/16 ΑΓ πνπ αθνξά κηζζψκαηα  
ηνπ ππ` αξηζκ.58 πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνχ Γειεγηάλλε – ηαζκφ Λαξίζεο πνπ 
δελ νθείινληαλ ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή ΜΟΛΧΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (Γ/λζε 
Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 383461-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. 
ΠΑΠΑΥΔΛΑ 

 
29. Έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 239/16 θαη 

δηαγξαθή ηεο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 239/16 δηφηη βεβαηψζεθαλ κηζζψκαηα 
πνπ δελ νθείινληαλ  ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή MD ASKIR MIAH γηα ην ππ` αξηζκ 
135 πεξίπηεξν πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Παηεζίσλ 5-7.(Γ/λζε Γεκνηηθψλ 
Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 392037-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
 

30. Έγθξηζε γηα ηελ επηζηξνθή πνζνχ 300,00 € σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο  
ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΤΜΖΣΣΟΤ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ 
ΓΗΑΣΡΟΦΖ» ε νπνία εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. ΣΟΤΚΑΛΖ 
ΑΝΓΡΔΑ γηα αληηθαηάζηαζε άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ (Γ/λζε 
Απνθέληξσζεο θαη Γηνίθεζεο) (ρεη. Γελ. Πξση. 378190-16) ΔΗΖΓΖΣΖ: Δ. 
ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΑΚΖ  

 
31. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Α΄/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. 382549-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 

 
32. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Β΄/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. 376395-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 

 
33. 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 θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.(Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 382543-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
 

34. 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. 382547-
16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 

 
35. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Σ΄/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. 393158-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
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36. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθνχ ηεο Α΄/2016 Δπηηξνπήο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ αθνξά 
ηέινο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, βηηξίλεο, εκπνξεχκαηα, 
νηθνδ. Τιηθά.(Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 382553-16) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 

 
37. Έγθξηζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ ειαζηηθψλ α. ηνπ άξζξνπ 40 γηα 

νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα (πεξίπησζε β) θαη β. ηνπ άξζξνπ 21 γηα νιφθιεξε ηελ 
πνζφηεηα (πεξίπησζε γ) ηεο ππ΄αξηζκ. 256239/18-8-2016 ζχκβαζεο (δ/λζε 
Μεραλνινγηθνχ)  (ρεηηθφ έγγξαθν 17) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ. ΜΠΡΟΤΛΗΑ 
 

38. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηεο ππ΄αξηζκ. 72221/20-2-2014 ζχκβαζεο κε ηελ 
εηαηξεία «ΑΝΑΜΔΣ Α.Δ.» γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ 
Ζιεθηξηθνχ θαη  Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ, γηα έλα (1) έηνο κέρξη 20-2-2018 θαη 
κε ηηκή εθαηφλ δέθα πέληε επξψ (115€) αλά ηφλν αλαπξνζαξκνδφκελε  θάζε 
έηνο  κε αχμεζε  5% απφ ηελ αξρηθή ηηκή (Γ/λζε Καζαξηφηεηαο – Αλαθχθισζεο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 398144-16) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ. ΜΠΡΟΤΛΗΑ 

39. Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Γηεξεχλεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ βηναπνβιήησλ ζην Γήκν Αζελαίσλ, κε ζθνπφ 
ηελ αμηνπνίεζή ηνπο», θαηά έμη (6) κήλεο ήηνη απφ 2-10-2016 κέρξη ηελ 2-4-
2017(Γ/λζε Καζαξηφηεηαο – Αλαθχθισζεο) (ρεη. Γελ. Πξση. 398145-16) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ. ΜΠΡΟΤΛΗΑ 

40. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κε ηα ηνπηθά θηινδσηθά 
σκαηεία θαη Δλψζεηο πνπ έρνπλ έδξα θαη δξάζεηο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ 
ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα δχν (2) έηε (Γ/λζε Πξαζίλνπ θαη Αζηηθήο Παλίδαο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 385878-16) ΔΗΖΓΖΣΖ: Α. ΜΟΝΣΗΑΝΟ 

41. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 100,00 € ζηνλ θ. ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΗΓΓΟ 
γηα ηνπνζέηεζε θσηηζηηθνχ ζε δέλδξν (κνπξηά). (Γ/λζε Πξαζίλνπ θαη Αζηηθήο 
Παλίδαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 392694-16) ΔΗΖΓΖΣΖ: Α. ΜΟΝΣΗΑΝΟ 

42. Έγθξηζε ή κε απνδνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ ΑΛ. ΕΟΤΜΠΔΨΝΣΗ ΜΑΣΕΗΝΣ 
ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΑΛΑΑ ζπνπδαζηή ηνπ ΚΔΣΔΚ- ΗΔΚ ΓΑΛΑΣΗΟΤ ελληαθνζίσλ 
εμήληα (960) σξψλ ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ καο (Γ/λζε Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνχ) (ρεη. Γελ. Πξση. 383506-16) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΔΝΗΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 

43. Έγθξηζε ή κε απνδνρήο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο ΡΑΜΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ ηνπ 
Μπνπγηάξ ζπνπδάζηξηαο  ηνπ Α.Π.Θ. δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ ζην Σκήκα 
Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ   (Γ/λζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ) 
(ρεηηθφ έγγξαθν 12)  ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 

44. Έγθξηζε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο κε αξ. 89/10 ΑΓ πνπ 
αθνξά ζηελ επξείαο θιίκαθαο ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ 
ζρεδίνπ ηεο πφιεσο ησλ Αζελψλ, κε ηελ ζεζκνζέηεζε ήδε θαηαζθεπαζκέλσλ – 
ζε ηκήκαηα νδψλ ή επξέσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ – πεδνδξφκσλ 
ρσξνζεηεκέλσλ θαη ζηηο επηά (7) Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 
(ρεηηθή ε ππ` αξηζκ. 214/16 ομόθφνη πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο) 
(Σκήκα Τπνζηήξημεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Πνηφηεηαο Εσήο- Γ/λζε 
ρεδίνπ Πφιεσο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεηηθφ έγγξαθν 10) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: . ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ  
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45. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο κε αξ.θπθι. ΤΕΚ 2622 
αλαπεξηθνχ νρήκαηνο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΥΑΜΑΛΑ ζηελ νδφ Ζνχο 70, ε 
νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ ππ` αξηζκ 451/13 ΑΓ θαη  δελ εκπίπηεη ζηελ 
θαηεγνξία ηεο ππ` αξηζκ. 340/04 ΑΓ (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο θαη Αζηηθνχ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 391922-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: . 
ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 
46. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο κε αξ.θπθι. ΗΕΟ 4201 

αλαπεξηθνχ νρήκαηνο ηεο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΟΜΠΟΤ ζηελ νδφ Ρφδνπ 
233, ε νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ ππ` αξηζκ 149/11 ΑΓ ιφγσ κε 
πξνζθφκηζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο θαη 
Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 391920-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: . 
ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 
47. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο κε αξ.θπθι. ΜΗΒ 8124 

αλαπεξηθνχ νρήκαηνο ηνπ θ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΞΔΝΗΓΖ ζηελ νδφ ηγαλένπ 41, ε 
νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ ππ` αξηζκ 1678/14 ΑΓ ιφγσ κε πξνζθφκηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο θαη Αζηηθνχ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 391921-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: . 
ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 
 

48. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε  δχν (2) ζέζεσλ ζηάζκεπζεο αζζελνθφξσλ 
νρεκάησλ Δ.Κ.Α.Β. επί ηεο αλσλχκνπ νδνχ πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νδψλ 
Δπειπίδσλ θαη ηνπ Πεδίνπ Άξεσο, έλαληη ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ, 
παξαπιεχξσο ηεο εηζφδνπ ηνπ Πάξθνπ ηνπ Πεδίνπ ηνπ Άξεσο εθφζνλ ε έδξα 
παξακέλεη ζην ελ ιφγσ ζεκείν. (ρεηηθή ε 188/16 ομόθφνη απφθαζε ηεο 6εο 
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο) (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 383400-16) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: . ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 
49. Έγθξηζε ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Σαθηνπνηεηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ 

έξγνπ «Καηαζθεπή εμσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ αθηλήησλ κε ην δίθηπν αθαζάξησλ 
ζηα 5ν , 6ν , 7ν  Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ΔΗΡΑ Α 81/2007» (Γ/λζε Οδνπνηίαο 
Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 391728-16) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

 
50. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο ζηαπξνχ θαξκαθείνπ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ 

Παλεπηζηεκίνπ 41(Γ/λζε Οδνπνηίαο Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ) 
(ρεηηθφ έγγξαθν 16) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

 
51. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε 

δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηεο πφιεσο άλσ ησλ 25 εηψλ» (Γ/λζε 
Ζιεθηξνινγηθνχ) (ρεη. Γελ. Πξση. 383459-16) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. 
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
 

52. Έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ` αξηζκ. 1870/16 ΑΓ πνπ αθνξά 
ζπγθξφηεζε επηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε 
δηαηεξεηένπ θηεξίνπ Γεκνηηθήο Αγνξάο Κπςέιεο» σο πξνο ηελ αληηθαηάζηαζε 
ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ.(Γ/λζε Κηηξηαθήο Τπνδνκήο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
384621-16) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

 
53.  Έγθξηζε ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη επηζθεπή Γεκνηηθψλ 

θαη Γεκνζπληήξεησλ θηηξίσλ» ηεο Γ/λζε Κηηξηαθήο Τπνδνκήο κε αλνηθηή 
δηαδηθαζία θαη δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο απφ ηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή.(Γ/λζε Κηηξηαθήο Τπνδνκήο) (ρεηηθφ έγγξαθν 8) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. 
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
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54. Έγθξηζε ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ ηεο εξγαζίαο  «πληήξεζε – Απνθαηάζηαζε γιππηψλ έξγσλ 
ηέρλεο, θαλνζηαηψλ, ζηληξηβαληψλ κε γιππηά, ελεπίγξαθσλ ζηειψλ θαη 
αλακλεζηηθψλ πηλαθίδσλ» (Η.Π) εληαγκέλνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 
έηνπο 2016 θαη 2017.(Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 397468-16) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

 
55. Έγθξηζε ηνπ 4νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «εξάθεην 

Κνιπκβεηήξην – Αζιεηηθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν»  (ρεηηθφ έγγξαθν 15).(Γ/λζε 
Κηηξηαθήο Τπνδνκήο)   ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
 
 
 

                                                              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  
 
 
 

ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΖ 
 

 


