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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 213003                                                                Αζήλα, 21 Ηνπιίνπ 2017 
 
 
 
ΠΡΟ: 
Σν Γήκαξρν Αζελαίσλ 
Σνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 
Σνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ 
 
αο πξνζθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθό θαηάζηεκα ζηελ αίζνπζα ησλ 
πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (18η υνεδρίαζη) ζηηο 27 Ηουλίου 2017  
εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 14:00 γηα ιήςε απόθαζεο ησλ θάησζη ζεκάησλ : 
 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 

 
1. Έγθξηζε γηα α) ηελ πξόζιεςε κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηεζζάξσλ (4) 

θπζηθώλ πξνζώπσλ γηα ην πξόγξακκα “Employment Enchancementand 
Social Services Integration in Athens Municipality” (ESTI@) θαη β) ηνλ νξηζκό 
Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο (Γ/λζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Τγείαο (ρεη. Γελ. 
Πξση. 207446-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Μ. ΣΡΑΣΖΓΑΚΖ  

2. Έγθξηζε γηα α) ηε ζύλαςε ζύκβαζεο εηαηξηθήο ζρέζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 
κε ην Γίθηπν Δπξσπατθώλ Πόιεσλ EUROCITIES γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «Οη πόιεηο ελζσκαηώλνπλ ηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο 
κεηαλάζηεο κέζσ ηεο εξγαζίαο» θαη β) ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ 
Αζελαίσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο (Γ/λζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Τγείαο 
(ρεη. Γελ. Πξση. 207529-17) ΔΗΖΓΖΣΖ: Δ. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΑΚΖ 

3. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ή κε ηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηώλ πνπ 
π[πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππ΄αξηζκ. 398544/19-12-16 ζύκβαζεο ηνπ 
Γήκνπ καο κε ηελ εηαηξεία ABACUS ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ. γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ην έηνο 2016, θαηά 
δύν(2)  κήλεο ήηνη έσο 30-8-2017 (Γ/λζε Πξνκεζεηώλ & Απνζεθώλ) (ρεηηθό 
έγγξαθν 1) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ  

4. Έγθξηζε γηα ηελ θήξπμε ή μη εθπηώηνπ ηνπ πξνκεζεπηή ΜΟΤΣΔΗΓΖ 
ΓΔΧΡΓΗΟΤ. (Γ/λζε Πξνκεζεηώλ & Απνζεθώλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 206613-17) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ  

5. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 600,00 € ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν. 2946/2009 ζηνλ θ. ΓΔΧΡΓΗΟ Δ. ΚΟΠΔΛΗΣΖ «ΥΡΧΜΑΣΑ-ΗΓΖΡΗΚΑ» γηα 
ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε θάζεηα ζηελ πξόζνςε θαηαζηήκαηνο 
επί ηεο νδνύ Κεηξηαδώλ 75 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
200906-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΖ) 
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6. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 600,00 € ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν. 2946/2009 ζηνλ θ. ΛΟΤΚΑ Ν. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ «ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ VIDEO» γηα 
ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε θάζεηα ζηελ πξόζνςε θαηαζηήκαηνο 
επί ηεο νδνύ Κεηξηαδώλ 88 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
201037-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΖ) 

7. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 600,00 € ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν. 2946/2009 ζηνλ θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Β. ΑΚΟΤΡΖ «ΚΑΒΑ ΠΟΣΧΝ»  γηα ηηο 
επηγξαθέο πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα ζηελ πξόζνςε θαηαζηήκαηνο επί 
ηεο νδνύ Κεηξηαδώλ 48 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
201118-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΖ) 

8. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 600,00 € ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν. 2946/2009 ζηνλ θ. ΛΑΜΠΡΟ . ΣΗΡΟΓΗΑΝΝΖ «ΖΛΔΚΣΡ. ΤΚΔΤΔ – 
ΑΝΣΑΛ/ΚΑ – SERVICE»  γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλλ θάζεηα 
ζηελ πξόζνςε θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ Κεηξηαδώλ 41 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ 
Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 201142-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
(ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΖ) 

9. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 600,00 € ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν. 2946/2009 ζηνλ θ. ΓΔΧΡΓΗΟ Η. ΣΑΚΟΠΟΤΛΟ «ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ»  γηα ηελ 
επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε θάζεηα ζηελ πξόζνςε θαηαζηήκαηνο επί 
ηεο νδνύ Κεηξηαδώλ 50Β (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
201195-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΖ) 

10. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 600,00 € ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν. 2946/2009 ζηελ θα ΒΑΗΛΗΚΖ Υ. ΥΑΣΕΖΓΗΑΜΑΝΣΖ 
«ΒΗΒΛΗΟΥΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟ»  γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε θάζεηα 
ζηελ πξόζνςε θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ Κεηξηαδώλ 74 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ 
Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 201379-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
(ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΖ) 

11. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 600,00 € ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν. 2946/2009 ζηελ θα ΑΦΡΟΓΗΣΖ Υ. ΚΑΣΗΚΖ «MEGA PIZZΑ ΠΗΣΑΡΗΑ»  
γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε θάζεηα ζηελ πξόζνςε 
θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ Κεηξηαδώλ 76 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 201231-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ (ΑΠΟ 
ΑΝΑΒΟΛΖ) 

12. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 600,00 € ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν. 2946/2009 ζηελ θα ΕΧΖ Β. ΛΔΜΠΔΖ «ΑΡΓΤΡΑ & ΥΡΤΑ – ΔΗΓΖ 
ΓΧΡΧΝ»  γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε θάζεηα ζηελ πξόζνςε 
θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ Κεηξηαδώλ 77 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 201035-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ (ΑΠΟ 
ΑΝΑΒΟΛΖ) 

13. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 600,00 € ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν. 2946/2009 ζηελ εηαηξεία GLOBACLIMA Ο.Δ. – Υ. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ – Α. 
ΜΖΣΡΟΚΟΝΣΖ Ο.Δ. «ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ – ΤΚΔΤΔ ΜΑΕ. ΔΣΗΑΖ»  γηα 
ηηο επηγξαθέο πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα ζηελ πξόζνςε θαηαζηήκαηνο 
επί ηεο νδνύ Κεηξηαδώλ 47 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
201080-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΖ) 

14. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 600,00 € ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν. 2946/2009 ζηελ εηαηξεία ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. (ν ALPH BANK 
A.E.) γηα ηελ επηγξαθή πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε θάζεηα ζηελ πξόζνςε 
θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ Κεηξηαδώλ 37 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 201319-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ (ΑΠΟ 
ΑΝΑΒΟΛΖ) 
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15. Έγθξηζε γηα ηελ επηζηξνθή πνζνύ 840€ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο 
ζηνλ θ. ΜΠΑΝΣΑΚ ΣΑΖΜ ηνπ ΥΑΖΜ από παξάβαζε Κ.Ο.Κ.   (Γ/λζε 
Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 206658-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. 
ΠΑΠΑΥΔΛΑ   

16. Έγθξηζε γηα ηελ επνρηαθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο Α.ΑΝΑΓΝΧΣΑΣΟΤ & 
ΗΑ Δ.Δ. «ΓΡΧ» θαη ηε ρξέσζε ηνπ κηζζσκέλνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ 
Αδξηαλνύ 94 & Γηνγέλνπο 15, πνπ ειεθηξνδνηείηαη κε ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ 
ξέκαηνο 01202938 κε δεκνηηθά ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ γηα 6 κήλεο 
θαη ζπγθεθξηκέλα από 1ε Ννεκβξίνπ έσο 30 Απξηιίνπ εθάζηνπ έηνπο. (Γ/λζε 
Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 205636-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. 
ΠΑΠΑΥΔΛΑ   

17. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 
13798/13/16 , ζπλνιηθνύ πνζνύ 80€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. 
ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΑΓΗΑΝΟΤ ιόγσ εζθαικέλεο εγγξαθήο από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. 
(Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207624-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: 
Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ   

 
18. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 

95831/14/16 , ζπλνιηθνύ πνζνύ 80€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηεο  θαο 
ΔΛΔΝΖ-ΝΑΤΗΚΑ ΜΑΤΡΗΓΟΤ,ιόγσ εζθαικέλεο εγγξαθήο από 
παξάβαζε Κ.Ο.Κ. (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207500-
17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ  
 

19. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ησλ  θνξνινγηθώλ εγγξαθώλ κε ζηνηρεία ΑΥΚ 
68921/11/13, 140263/11/13(2), 59149/12/14, ζπλνιηθνύ πνζνύ 280€ νη  
νπνίεο βεβαηώζεθαλ ζε βάξνο ηεο θαο ΗΦΗΓΔΝΔΗΑ ΣΤΠΑ, ιόγσ 
εζθαικέλσλ  εγγξαθώλ από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. (Γ/λζε Γεκνηηθώλ 
Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207414-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
 

20. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 
15943/13/16 , ζπλνιηθνύ πνζνύ 80€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηεο  
εηαηξείαο ΓΗΔΘΝΖ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ., ιόγσ εζθαικέλεο 
εγγξαθήο από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 207409-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ   
 

 
21. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 

43602/14/16 , ζπλνιηθνύ πνζνύ 20€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. 
ΓΑΠΑΡΖ ΥΑΛΑΡΖ ιόγσ εζθαικέλεο εγγξαθήο από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. 
(Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207402-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: 
Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ   

 
22. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 

58812/14/16, ζπλνιηθνύ πνζνύ 80€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. 
ΣΑΜΑΣΖ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΜΔΝΣΧΝΖ ιόγσ εζθαικέλεο εγγξαθήο από 
παξάβαζε Κ.Ο.Κ. (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207401-
17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ   
 

23. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 
91555/14/17, ζπλνιηθνύ πνζνύ 80€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. 
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ, ιόγσ εθ παξαδξνκήο βεβαηώζεσο  
παξάβαζεο Κ.Ο.Κ. (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207400-
17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ  
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24. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 
39164/14/16 , ζπλνιηθνύ πνζνύ 80€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. 
ΠΛΑΓΗΑΕΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ιόγσ εζθαικέλεο εγγξαθήο από παξάβαζε 
Κ.Ο.Κ. (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 205948-17) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ  

  
25. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ησλ  θνξνινγηθώλ εγγξαθώλ κε ζηνηρεία ΑΥΚ 

34146/14/16, 21252/13/16, 87422/14/16,  ζπλνιηθνύ πνζνύ 200€ νη  νπνίεο 
βεβαηώζεθαλ ζε βάξνο ηεο θαο ΔΤΣΑΘΗΑ ΦΑΣΟΤΡΟΤ, ιόγσ εζθαικέλσλ  
εγγξαθώλ από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 205951-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
 

 
26. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 

73469/13/16, ζπλνιηθνύ πνζνύ 80€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. 
ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΗΜΟΤ ιόγσ εζθαικέλεο εγγξαθήο από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. 
(Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 20316-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. 
ΠΑΠΑΥΔΛΑ  

 
27. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 

46942/14/16, ζπλνιηθνύ πνζνύ 80€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. 
ΔΝΝΖ ΗΧΑΝΝΖ ιόγσ εζθαικέλεο εγγξαθήο από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. (Γ/λζε 
Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207357-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. 
ΠΑΠΑΥΔΛΑ  
 

28. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 
39164/14/16 , ζπλνιηθνύ πνζνύ 80€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. 
ΠΛΑΓΗΑΕΟΤ ΓΗΟΝΤΗΟΤ ιόγσ εζθαικέλεο εγγξαθήο από παξάβαζε 
Κ.Ο.Κ. (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 205948-17) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ  
 

29. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 
57941/13/15 , ζπλνιηθνύ πνζνύ 40€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. 
ΟΤΡΛΑ ΧΣΖΡΗΟΤ ιόγσ εζθαικέλεο εγγξαθήο από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. 
(Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207332-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: 
Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ  
 

30. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ησλ  θνξνινγηθώλ εγγξαθώλ,  ζπλνιηθνύ πνζνύ 
910,45€ νη  νπνίεο βεβαηώζεθαλ ζε βάξνο ηεο θαο ΠΑΝΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, 
ιόγσ εζθαικέλσλ  εγγξαθώλ από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. (Γ/λζε Γεκνηηθώλ 
Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207435-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
 

31. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 
49600/14/16, ζπλνιηθνύ πνζνύ 80€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. 
ΜΠΑΡΑ ΠΤΡΗΓΧΝΑ ιόγσ εζθαικέλεο εγγξαθήο από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. 
(Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207430-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: 
Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ  
 

32. Έγθξηζε γηα ηελ αθύξσζε ησλ  θνξνινγηθώλ εγγξαθώλ,  ζπλνιηθνύ πνζνύ 
420€ νη  νπνίεο βεβαηώζεθαλ ζε βάξνο ηνπ  θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΣΟΤΚΑΛΑ, 
ιόγσ εζθαικέλσλ  εγγξαθώλ από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. (Γ/λζε Γεκνηηθώλ 
Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207479-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
 

33. Έγθξηζε γηα ηελ δηαγξαθή ή μη  ηεο θνξνινγηθήο εγγξαθήο κε ζηνηρεία ΑΥΚ 
3916/10/15, ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.200€ ε νπνία βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ θ. 
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ΗΧΑΝΝΖ ΓΟΤΚΑ  από παξάβαζε Κ.Ο.Κ. ιόγσ απνξίαο (Γ/λζε Γεκνηηθώλ 
Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 207489-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ  
 

 
34. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή  θνξνινγηθήο  εγγξαθήο, κε ζηνηρεία ΑΥΚ 84/12/13 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 100€ πνπ  βεβαηώζεθε ζε βάξνο ηνπ  θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
ΥΡΤΑΓΖ,   από παξάβαζε θαλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο ιόγσ κε ηήξεζεο ηεο 
νξζήο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο παξάβαζεο (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 207397-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
 

35. Έγθξηζε ή κε παξαρώξεζεο ζρνιηθώλ ρώξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
δξάζεσλ. (Γ/λζε Παηδηθήο Ζιηθίαο, Παηδείαο & Γηά βίνπ Μάζεζεο) (ρεηηθό 
έγγξαθν 3) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Μ. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ 

36. Έγθξηζε γηα ηελ παξαίηεζε ηεο θαο ΓΚΑΗΓΑΣΕΟΓΛΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ από ηα 
ππ΄ αξηζκ. 3500/4Κ-Κ24 θαη Κ25 θαηαζηήκαηα νηθηζκνύ Αγίνπ ώζηε θαη ηε 
παξακνλή σο κόλνπ ρξήζηε ηνπ θ. ΥΡΖΣΟΤ ΚΑΣΔΛΗΓΖ κε ηε ζύληαμε 
θαη ππνγξαθή ηξνπνηεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ παξαρώξεζεο. (Γ/λζε Γεκνηηθήο 
Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 205868-17) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ  

37. Έγθξηζε γηα ηε παξάηαζε ηαθήο ηεο ΜΑΡΗΑ ΒΟΟΤ ζηνλ ππό ζηνηρεία 
10/94 ηάθν ηξηεηνύο ρξήζεσο ηνπ Α΄ Κνηκεηεξίνπ γηα δώδεθα  (12) κήλεο ήηνη 
έσο 01-08-2018 (Γ/λζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 205872-17) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Α. ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ  

38. Έγθξηζε γηα ηε παξάηαζε ηαθήο ηεο ΦΑΝΖ ΚΟΚΚΗΝΗΓΟΤ ζηνλ ππό 
ζηνηρεία 15/6 ηάθν ηξηεηνύο ρξήζεσο ηνπ Α΄ Κνηκεηεξίνπ γηα δώδεθα  (12) 
κήλεο ήηνη έσο 16-08-2018 (Γ/λζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
205871-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Α. ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ  

 
39. Έγθξηζε γηα ηε παξάηαζε ηαθήο ηεο ΚΗΟΦΗΡΖ ΓΚΔΝΣΑ ζηνλ ππό ζηνηρεία 

20/60 ηάθν ηξηεηνύο ρξήζεσο ηνπ Γ΄ Κνηκεηεξίνπ γηα ηξεηο (3) κήλεο ήηνη έσο 
20-9-2017 (Γ/λζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 208880-17) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Α. ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ  

40. Έγθξηζε α) ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Μειέηε 
απνθαηάζηαζεο θηεξίσλ Δζληθνύ Κήπνπ Γήκνπ Αζελαίσλ»  θαη β) ηε 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
(Γ/λζε Κηεξηαθήο Τπνδνκήο) (ρεη. Γελ. Πξση. 207419-17) ΔΗΖΓΖΣΖ: 
Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

41. Έγθξηζε α) ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Δθπόλεζε κειέηεο 
ππξνπξνζηαζίαο γηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ »  θαη β) ηε δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνύ ηεο κειέηεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (Γ/λζε Κηεξηαθήο 
Τπνδνκήο) (ρεη. Γελ. Πξση. 207345-17) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. 
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

42. Έγθξηζε γηα ηε 3ε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ 
«Αληηκεηώπηζε θαηαπηώζεσλ πξαλώλ θαη αληηζηεξίμεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ 
από ηζρπξά θαηξηθά θαηλόκελα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ», 
θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο. (Γ/λζε Οδνπνηίαο & Απνρέηεπζεο) (ρεηηθό έγγξαθν 
2) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

43. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 
«πληήξεζε θαη αλαθαηαζθεπή αζθαιηνηάπεηα ζην 5ν θαη 6ν Γεκνηηθά 
Γηακεξίζκαηα 2010» (Γ/λζε Οδνπνηίαο & Απνρέηεπζεο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
205747-17) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
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44. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 
«Δπηζθεπέο – αλαθαηλίζεηο θαη κηθξνεπηζθεπέο ζρνιηθώλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 
ζηε 1ε, 2ε θαη 3ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα έηνπο 2012» (Γ/λζε Κηεξηαθήο 
Τπνδνκήο) (ρεη. Γελ. Πξση. 207572-17) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. 
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

 

45. Έγθξηζε γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ Λ. Ναππαθίηε ΔΓΔ, 
αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «πληήξεζε- επηζθεπή πιαηεηώλ, πεδνδξόκσλ θαη 
ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηελ 7ε ΓΚ έηνπο 2015», κε απαιιαγή ηεο 
επζύλεο ηνπ αξρηθνύ αλαδόρνπ πξνο ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ θαη ηελ αλάιεςε 
απηήο εμ νινθιήξνπ από ηε λέα αλάδνρν εηαηξεία «IRKAT ΜΟΝ/ΠΖ ΔΠΔ» γηα 
ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ. (Γ/λζε Οδνπνηίαο & Απνρέηεπζεο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
210052-17) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

46. Έγθξηζε γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ Λ. Ναππαθίηε ΔΓΔ, 
αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «πληήξεζε- επηζθεπή πιαηεηώλ, πεδνδξόκσλ θαη 
ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ζηελ 4ε, 5ε, 6ε   ΓΚ έηνπο 2015», κε απαιιαγή 
ηεο επζύλεο ηνπ αξρηθνύ αλαδόρνπ πξνο ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
αλάιεςε απηήο εμ νινθιήξνπ από ηε λέα αλάδνρν εηαηξεία «IRKAT ΜΟΝ/ΠΖ 
ΔΠΔ» γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ. (Γ/λζε Οδνπνηίαο & Απνρέηεπζεο) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 210053-17) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

47. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο 
«ΣΟΠΗΟΓΟΜΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» γηα ηελ εξγαζία «Απνριόαζε ιόθσλ ζηα 
πιαίζηα δξάζεσλ ππξνπξνζηαζία έηνπο 2016-2017» (αξ. ηηκνινγίνπ 769/12-
5-2017) (Γ/λζε Πξαζίλνπ & Αζηηθήο Παλίδαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 206547-17) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Α. ΜΟΝΣΗΑΝΟ 

48. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο 
«ΣΟΠΗΟΓΟΜΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» γηα ηελ εξγαζία «Απνριόαζε ιόθσλ ζηα 
πιαίζηα δξάζεσλ ππξνπξνζηαζία έηνπο 2016-2017» (αξ. ηηκνινγίνπ 785/29-
6-2017) (Γ/λζε Πξαζίλνπ & Αζηηθήο Παλίδαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 206401-17) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Α. ΜΟΝΣΗΑΝΟ 

49. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ππεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο 
«ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ Υ-ΜΔΜΗ Ρ. Ο.Δ.» γηα  «Δξγαζία θαηαπνιέκεζεο 
θνπλνππηώλ» (αξ. ηηκνινγίνπ 744/15-6-2017) (Γ/λζε Πξαζίλνπ & Αζηηθήο 
Παλίδαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 206414-17) ΔΗΖΓΖΣΖ: Α. ΜΟΝΣΗΑΝΟ 

50. Έγθξηζε γηα ηε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 441/2017 ΑΓ πνπ αθνξά: 
«έγκριζη διενέργειας διαδικαζιών ζύναψης ζσμπληρωμαηικών δημοζίων 
ζσμβάζεων προμηθειών και γενικών σπηρεζιών για ηο έηος 2017» σο πξνο ηελ ΚΑΔ/ 

ΦΟΡΔΑ (Γ/λζε Πξαζίλνπ & Αζηηθήο Παλίδαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 206440-17) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Α. ΜΟΝΣΗΑΝΟ 

51. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο αλαπεξηθνύ νρήκαηνο κε 
αξηζκό θπθινθνξίαο ΡΔΕ 8495 ηνπ ΣΑΤΡΟΤ ΚΑΛΛΔΡΓΖ επί ηεο νδνύ 
εβαζηνππόιεσο 83 ε νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ ππ΄αξηζκ. 17/10 ΑΓ 
ιόγσ ζαλάηνπ. (Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 207162-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: . ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

52. Έγθξηζε γηα ηελ αιιαγή αξηζκνύ θπθινθνξίαο ηεο εηδηθήο πηλαθίδαο 
ζήκαλζεο ζέζεο αλαπεξηθνύ νρήκαηνο ηεο θαο Φεβξσλίαο Κσλζηαληηλίδνπ 
γηα ηε θόξε ηεο ΥΡΗΣΗΝΑ ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ από ΗΒΣ 1710 ζε ΗΡΑ 7590 
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ζηελ νδό Μύισλ  54-56 (Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 207203-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: . ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

53. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηζρύνο ζέζεο ζηάζκεπζεο ηνπ αλαπεξηθνύ 
νρήκαηνο κε αξηζκό θπθινθνξίαο  ΗΚΤ 5963 ηνπ θ. Ζρόδοηου ΚΟΤΚΟΤΛΛΖ 
ζηελ νδό Ακπλάλδξνπ 14 έσο 6-4-2019, ε νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ 
ππ΄αξηζκ. 336/14 ΑΓ (Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 207180-17) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: . ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

 

 
 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 
 
 
                                                          ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΖ 


