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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ   14

ΠΡΟΣ
τον Δήμαρχο  
τους Δημοτικούς Συμβούλους 
τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων 

Σας  προσκαλούμε  να  προσέλθετε  στο  Δημαρχιακό  κατάστημα  στην  αίθουσα  των
Συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  (20η  Συνεδρίαση) στις  26 Ιουλίου 2018
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    

1. Έγκριση της μελέτης οριοθέτησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων για  ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων από Κ.Υ.Ε. περιμετρικά της πλατείας Ομονοίας  (Σχετική η
υπ΄αριθμ.  117/2018  ομόφωνη πράξη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής)(Τμήμα
Υποστήριξης  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής-  Δ/νση
Δημοτικών  Προσόδων)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.187436-18)  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Ν.
ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2. Έγκριση για τη διατήρηση:  α) των συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων για
την  τοποθέτηση εμπορευμάτων,  βιτρινών-προθηκών,  κινητών  βιτρινών,
οικοδομικών  υλικών  κλπ.  για  το  έτος  2019,  όπως  αυτοί  είχαν  καθοριστεί  και
εγκριθεί  με τη με αριθμό 1777/09.11.2017Α.Δ.Σ.  και  β)  τη μείωση του  ειδικού
προστίμου από 600,00€ σε 450,00 € ανά κυβικό μέτρο, σε περίπτωση αφαίρεσης
πάσης φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο για έξοδα μεταφοράς και
αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.
(Σχετική  η  υπ`  αριθμ.  773/18  ομόφωνη  πράξη  της  Οικονομικής  Επιτροπής)
(Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 10) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

3. Έγκριση : α) για τη διατήρηση συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων
για το έτος 2019, στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν καθοριστεί και εγκριθεί για το
έτος  2018  με  τη  με  αριθμό  1778/2017  Α.Δ.Σ.  για  i)  επαγγελματίες  πωλητές
υπαίθριου εμπορίου & παλαιοπώλες κυριακάτικης αγοράς, ii)  συμμετέχοντες σε
θρησκευτικά  πανηγύρια  (εμποροπανηγύρεις)  iii)  πρατήρια  υγρών  καυσίμων
(υπόγειες δεξαμενές ή/και ενδεικτικές πινακίδες εργασιών ή/και τιμοκαταλόγου), β)
για την κατάργηση των πακέτων θέσεων για κιόσκια διανομής τύπου – προθήκες
δωρεάν διανομής τύπου και  γ) για τη μείωση  του ειδικού προστίμου για έξοδα
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μεταφοράς  και  αποθήκευσης  αποσυρόμενων  ειδών  600,00€  σε  450,00  €  ανά
κυβικό μέτρο  (Σχετική η υπ` αριθμ.  774/18  ομόφωνη πράξη της Οικονομικής
Επιτροπής)(Τμήμα  Υποστήριξης  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Επιτροπής
Ποιότητας  Ζωής  -  Δ/νση  Δημοτικών  Προσόδων)  (Σχετικό  έγγραφο  11)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

4. Έγκριση για την αύξηση κατά 20% του συντελεστή τέλους κοινοχρήστων χώρων,
για  την  τοποθέτηση  ενημερωτικών  πινακίδων  κίνησης  τουριστικών  οχημάτων
δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και διατήρηση για
λοιπές  δραστηριότητες  (τουριστικά  τρενάκια  κλπ)  για  το  έτος  2019,  στα  ίδια
επίπεδα τιμών, όπως αυτά είχαν εγκριθεί για το έτος 2018  (Σχετική η υπ` αριθμ.
775/18  ομόφωνη πράξη  της  Οικονομικής  Επιτροπής)(Τμήμα  Υποστήριξης
Οικονομικής  Επιτροπής  και  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  -  Δ/νση  Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 12) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

5. Έγκριση για τη διατήρηση του συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου
για το έτος 2019, για την πώληση πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων ειδών και
δένδρων, στην ίδια τιμή που είχε καθοριστεί και εγκριθεί για το έτος 2018, ήτοι στο
ποσό των 100,00 € ανά τ.μ. (Σχετική η υπ` αριθμ. 776/18 ομόφωνη πράξη της
Οικονομικής  Επιτροπής)(Τμήμα  Υποστήριξης  Οικονομικής  Επιτροπής  και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 13)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

6. Έγκριση  για  τη  διατήρηση  για  το  έτος  2019:  α)  των  συντελεστών  τέλους
διαφημίσεων  και  τέλους  κατάληψης  κοινοχρήστου  χώρου  από  διαφήμιση
(Κατηγορία  Α  και  Γ),  β)  των  συντελεστών  τέλους  για  τη  χορήγηση  αδειών
κατάληψης  κοινοχρήστων  χώρων  ολιγοήμερης  διάρκειας  για  τη  διενέργεια
προωθητικών ενεργειών και  γ)  του συμβολικού τέλους κατάληψης κοινοχρήστου
χώρου σε  φυσικά  πρόσωπα όπως καλλιτέχνες  δρόμου κλπ,  όπως αυτά είχαν
εγκριθεί για το έτος 2018 με τη με αριθμό 1781/2017 Α.Δ.Σ. και τη διορθωτική
αυτής με αριθμό 1835/2017 Α.Δ.Σ (Σχετική η υπ` αριθμ. 777/18 κατά πλειοψηφία
πράξη της Οικονομικής Επιτροπής)(Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο
14) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

7. ‘Έγκριση   α)για  τη  διατήρηση των  συντελεστών  τελών  χρήσης  κοινόχρηστων
χώρων για τα περίπτερα, για το έτος 2019, όπως είχαν καθοριστεί και εγκριθεί για
το  2018  με  τη  με  αριθμό  1780/2017  Α.Δ.Σ.  και  β)  τη  μείωση  του  ειδικού
προστίμου  για  έξοδα  μεταφοράς  και  αποθήκευσης  σε  περίπτωση  αφαίρεσης
πάσης φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο από  600,00€ σε 450,00
€  ανά  κυβικό  μέτρο.(Σχετική  η  υπ`  αριθμ.  778/18  ομόφωνη πράξη  της
Οικονομικής  Επιτροπής)(Τμήμα  Υποστήριξης  Οικονομικής  Επιτροπής  και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 15)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ  

8. Έγκριση για  α) τη διατήρηση συντελεστών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων,
για  την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων  για  το  έτος  2019  σε  3.213  οδούς,
πλατείες, πεζοδρόμους, β) τη μείωση συντελεστών τελών χρήσης κοινοχρήστων
χώρων, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2019 σε 65 οδούς,
πλατείες, πεζοδρόμους, γ) την αύξηση συντελεστών τελών χρήσης κοινοχρήστων
χώρων, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2019 σε 78 οδούς,
πλατείες,  πεζοδρόμους,  δ) τη μείωση του ύψους  του  ειδικού  προστίμου  σε
περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο
για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50
παρ. 2 του Ν. 4257/2014 και του άρθρου 55 του Ν. 4483/2017, από 600,00€ ανά
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κυβικό μέτρο για το έτος 2018 σε 450,00€ ανά κυβικό μέτρο για το έτος 2019, ε) τη
διατήρηση του  ειδικού  τέλους  30,00€ για  τοποθέτηση  εντός  του
παραχωρούμενου  -  οριοθετημένου  κοινόχρηστου  χώρου,  σκιαδίων  και  λοιπών
λειτουργικών  και  διακοσμητικών  στοιχείων,  στ) τη  μείωση του  ύψους  της
εγγυητικής επιστολής (αορίστου χρόνου) από 40,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο σε
10,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο και κατάθεση αυτής, στην αρμόδια υπηρεσία, στις
περιπτώσεις  τοποθέτησης  ξύλινου  δαπέδου,  εντός  του  οριοθετημένου
κοινόχρηστου χώρου και  ζ) τη  διατήρηση του ύψους της εγγυητικής επιστολής
(αορίστου χρόνου) αξίας 40,00€ ανά σκιάδιο και κατάθεση αυτής, στην αρμόδια
υπηρεσία,  στις  περιπτώσεις  τοποθέτησης  λειτουργικών  και  διακοσμητικών
στοιχείων, εντός του οριοθετημένου κοινόχρηστου χώρου». (Σχετική η υπ`αριθμ.
779/18  κατά  πλειοψηφία πράξη  της  Οικονομικής  Επιτροπής)(Τμήμα
Υποστήριξης  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  -  Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 9) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

9. Έγκριση  για  τη  διατήρηση των  τελών  και  δικαιωμάτων των  Κοιμητηρίων  του
Δήμου  Αθηναίων   για  το  οικονομικό  έτος  2019  (Σχετική  η  υπ`αριθμ.  772/18
ομόφωνη  πράξη της Οικονομικής Επιτροπής)(Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής
Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας (Σχετικό
έγγραφο 16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

10.  Συζήτηση – ενημέρωση για το Ναό της Αγροτέρας Αρτέμιδος (Σχετικό έγγραφο3)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11. Έγκριση  τροποποιημένου  πίνακα  στοχοθεσίας  του  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου
Δράσης (ΟΠΔ 2018) του Δήμου Αθηναίων(Σχετική η υπ` αριθμ. 768/18 ομόφωνη
πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής
και  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  -  Δ/νση  Οικονομικών)  (Σχετικό  έγγραφο  20)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

12. Έγκριση της Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β` Τριμήνου 2018 (Σχετική η
υπ` αριθμ. 769/18 κατά πλειοψηφία πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα
Υποστήριξης  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  -  Δ/νση
Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 19) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

13. Έγκριση της 7ης  Αναμόρφωσης του  Προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου
Αθηναίων(Σχετική η υπ` αριθμ. 767/18 κατά πλειοψηφία πράξη της Οικονομικής
Επιτροπής) (Τμήμα  Υποστήριξης  Οικονομικής  Επιτροπής  και  Επιτροπής
Ποιότητας  Ζωής  -  Δ/νση  Οικονομικών)  (Σχετικό  έγγραφο 21)  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Ε.
ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ  του  Δήμου  Αθηναίων  και  της  Εταιρείας  Ανάπτυξης  και  Τουριστικής
Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Ο.Τ.Α. “Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.” για
την  ενίσχυση  της  τοπικής  οικονομίας  της  πόλης  των  Αθηνών,  ποσού  ύψους
διακοσίων  πενήντα  χιλιάδων  ευρώ  (250.000,00€)  πλέον  Φ.Π.Α.  24%,  ήτοι
310.000,00€ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15. Έγκριση για α. Ανοίγματος ή μη ενός έντοκου λογαριασμού όψεως στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων για την κατάθεση των εσόδων από δάνειο ποσού
ευρώ 55 εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  και β. Εξουσιοδότηση
του Δημάρχου Αθηναίων είτε  του Αναπληρωτή Δημάρχου να  υπογράψει  κάθε
σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί  (Διεύθυνση Οικονομικών)  (Σχετ.  Γεν. Πρωτ.
187366-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

16. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 357Β/18 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση
του  προσαρτώμενου  πίνακα  απαλλοτριώσεων,  η  αποζημίωση  των  οποίων  θα
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γίνει με μεταφορά υφισταμένων πιστώσεων των τεχνικών έργων, τα οποία με τη
σειρά  τους  θα  χρηματοδοτηθούν  από  πόρους  της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας
Επενδύσεων,  μετά  την  υπογραφή  της  σχετικής  δανειακής  σύμβασης.  (Δ/νση
Δημοτικής Περιουσίας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

17.  Έγκριση  για την απευθείας εκμίσθωση ή μη του στεγασμένου χώρου του ως
αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Βασ. Γεωργίου στο Σύνταγμα στον κ. Απαλάκη
Πέτρο.  (Δ/νση  Δημοτικής  Περιουσίας)  (Σχετικό  έγγραφο  7)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των με Α.Π. 168563/09-06-2017 και 193658/04-07-
2017 υπεύθυνων δηλώσεων διατήρησης δικαιούχων αποζημίωσης δηλώσεων για
τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης  επί της οδού Επικλέους (από Επινίκου έως
Μεγακλέους) στα Ο.Τ. 135 & 135α/95 στην περιοχή Προμπονά.(Δ/νση Δημοτικής
Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 8) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των με Α.Π. 182975/22-06-2017 και 182976/22-06-
2017  υπεύθυνων  δηλώσεων  διατήρησης  δικαιούχων  αποζημίωσης  για  τη
διατήρηση της απαλλοτρίωσης  επί των οδών Άλτεως – Αμφιτρίτης – Κρίσσης (ΟΤ
110/1990)  στην  Κυψέλη    (Δ/νση  Δημοτικής  Περιουσίας)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.
187874-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20.  Έγκριση για τη μεταβίβαση μισθωτικών δικαιωμάτων του  RIZA KOPANI  στην
MIMOZA  KOPANI με  τη  σύνταξη  και  υπογραφή  συμφωνητικού  παράτασης
μίσθωσης από τον ανωτέρω μισθωτή και  τον εγγυητή του με την προσκόμιση
αναλογούντων εγγυητικών επιστολών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ.  Γεν.
Πρωτ. 185720-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21. Α. Συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση  Δημοτικών καταστημάτων στον
οικισμό Δουργουτίου  με  τη  διαδικασία  της  φανερής πλειοδοτικής  δημοπρασίας
που  θα  διεξαχθεί  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Δημοπρασιών  το
αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το
άρθρο  65  και  72  του  Ν.  3852/10  και  τις  διατάξεις  του  ΠΔ 270/81  και Β.  Τη
δημοσίευση  στον  τύπο  της  περιληπτικής  διακήρυξης  των  Δημοτικών
καταστημάτων (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

22.  Έγκριση υποβολής πρότασης για την υλοποίηση πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση
Υποδομών Εθνικού Κήπου” η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την Ολοκληρωμένη
Χωρική  Επένδυση  του  Δήμου  Αθηναίων,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Αττική”,  του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με την Πρόσκληση με
κωδικό  ΕΑΤΑ4  του  Ενδιάμεσου  Φορέα  Διαχείρισης  ΕΑΤΑ  Α.Ε.  (Δ/νση
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής) (Σχετικό έγγραφο 1)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

23. Έγκριση  Α.  Των  όρων   της  Πράξης  τροποποίησης  της  υπ`  αριθμ.  Πρωτ.
094489/12-04-18 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του
Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  της  Περιφέρειας  Αττικής,  του  Δήμου
Αθηναίων,  του  Οργανισμού  Πολιτισμού,  Αθλητισμού  και  Νεολαίας  του  Δήμου
Αθηναίων  και  της  εταιρείας  Ανάπτυξης  και  Τουριστικής  Προβολής  Αθηνών-
Αναπτυξιακή  Ανώνυμος  Εταιρεία  ΟΤΑ  “ΕΑΤΑ  Α.Ε.”  για  το  σχεδιασμό  και
υλοποίηση  δράσεων  στο  πλαίσιο  ανακήρυξης  της  Αθήνας  ως  Παγκόσμιας
Πρωτεύουσας  Βιβλίου  2018  ποσού  ύψους  500.000,00  €  ως  προς  το
χρονοδιάγραμμα και τη συνολική διάρκειά της από 20 σε 14 μήνες και  Β.  Την
εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  Αθηναίων  για  την  υπογραφή ή  εναλλακτικά  του
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νόμιμου  αναπληρωτή  του(Δ/νση  Επιχειρησιακού  Σχεδιασμού,  Οργάνωσης  και
Πληροφορικής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187932-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

24. Συζήτηση  επί  του  αιτήματος  του  Συλλόγου  Αυτοαπασχολούμενων  –
Επαγγελματιών  &  Εμπόρων  Δήμου  Αθήνας  σχετικά  με  κατασχέσεις
εμπορευμάτων  περιπτεριούχων, σύμφωνα με το άρθρο 215 του Ν. 3463/2006
(Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  175058-18)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

25.  Έγκριση  α.  της μετάβασης του Αντιδημάρχου Αστικής Υποδομής, Κατασκευών
και Κτιριακών Έργων, κ. Γ. Χ.  Αποστολόπουλου, στη Μόσχα από τις 24 έως και
τις 29 Αυγούστου 2018, προκειμένου να συμμετέχει  στο 4ο Διεθνές Συμβούλιο
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με καλυμμένα τα έξοδα μετάβασης και διαμονής από
τους διοργανωτές και  β.  της   διάθεσης της σχετικής δαπάνης (Αυτοτελές Τμήμα
Διεθνούς  Συνεργασίας  και  Δημοσίων  Σχέσεων)  (Σχετικό  έγγραφο  23)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

26. Έγκριση α.  της μετάβασης του Γενικού Γραμματέα, κου Ελευθέριου Καστανάκη
στη  Μαδρίτη από τις 26 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να συμμε-
τέχει στην ετήσια συνάντηση των Ανώτερων Διευθυντικών Στελεχών των Ευρω-
παϊκών Πρωτευουσών (Annual Meeting of Chief Executive Directors of European
Capitals)  και  β.  της  διάθεσης της σχετικής δαπάνης (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς
Συνεργασίας  και  Δημοσίων  Σχέσεων)  (Σχετικό  έγγραφο 24)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΔΗ-
ΜΑΡΧΟΣ

27.  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστική παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για
την  εργασία  “Ηχογράφηση,  ηλεκτρονική  επεξεργασία,  φωτοεκτύπωση,
βιβλιοδεσία  και  εγγραφή  σε  cd  των  πρακτικών  των  Συμβουλίων  των  επτά
Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τμημάτων Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου,  Εκτελεστικής
Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της Διεύθυνσης Εσωτερικού
Ελέγχου  καθώς  και  για  όποια  άλλη  υπηρεσία  κρίνεται  απαραίτητη  η  τήρηση
πρακτικών” αναφορικά με τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Δ/νση
Εσωτερικού Ελέγχου & Υποστήριξης  Συλλογικών Οργάνων)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.
177853-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

28. Έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) της “ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
ΔΗΜΟΥ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ  Α.Ε.” (ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  187892-18)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ

29. Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου Αθηναίων που θα συμμετάσχει στην Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΔΑΕΜ Α.Ε. που θα γίνει  την 31η
Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας ο οποίος  με βάση
τις ψήφους που διαθέτει   ως δικαιούχος των μετοχών του Δήμου Αθηναίων θα
ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης της εν λόγω εταιρείας (ΔΑΕΜ
Α.Ε.) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.187480-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

30. Ενημέρωση για την πορεία του σχεδίου για την αποκατάσταση και λειτουργία των
παιδικών χαρών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ

31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για  την
εκτέλεση  χρηματαποστολών  του  Δήμου  Αθηναίων  από τα  πέντε  περιφερειακά
ταμεία προς το κτήριο της οδού Λιοσίων για το χρονικό διάστημα από 08/06/2018
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έως  29/06/2018  (Διεύθυνση  Οικονομικών)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  179265-18)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

32. Έγκριση για τη διαγραφή εγγραφών  συνολικού ποσού 848,74€ (προσαυξήσεων
και  τόκων  εκπρόθεσμης  καταβολής),  που  βεβαιώθηκαν  σε  βάρος  του  κ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΦΑ από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.  (Δ/νση Οικονομικών)  (Σχετ.  Γεν.
Πρωτ. 181944-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

33. Έγκριση για τη διαγραφή εγγραφών  συνολικού ποσού 364,30€ (προσαυξήσεων
και  τόκων  εκπρόθεσμης  καταβολής),  που  βεβαιώθηκαν  σε  βάρος  του  κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.  (Δ/νση Οικονομικών)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 186710-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

34. Έγκριση για τη διαγραφή εγγραφών  συνολικού ποσού 795,02€ (προσαυξήσεων
και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗ από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.  (Δ/νση Οικονομικών)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.
186803-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

35. Έγκριση για τη διαγραφή εγγραφών  συνολικού ποσού 576,69€ (προσαυξήσεων
και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΜΙΧΑΛΗ
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
187572-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

36. Έγκριση για τη διαγραφή εγγραφών  συνολικού ποσού 313,80€ (προσαυξήσεων
και  τόκων  εκπρόθεσμης  καταβολής),  που  βεβαιώθηκαν  σε  βάρος  του  κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΤΟΥΛΑ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 186794-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

37. Έγκριση για τη διαγραφή εγγραφών  συνολικού ποσού 208,18€ (προσαυξήσεων
και  τόκων  εκπρόθεσμης  καταβολής),  που  βεβαιώθηκαν  σε  βάρος  του  κ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗ από  παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.  (Δ/νση  Οικονομικών)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187577-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

38. Έγκριση  για  τη  διαγραφή  εγγραφών   συνολικού  ποσού  2.164,73€
(προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), που βεβαιώθηκαν σε βάρος
της κ. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Δ/νση Οικονομικών)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187675-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

39. Έγκριση  για  τη  διαγραφή  εγγραφών   συνολικού  ποσού  2.164,73€
(προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), που βεβαιώθηκαν σε βάρος
της κ.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Δ/νση Οικονομικών)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187823-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

40. Έγκριση  για  τη  διαγραφή  εγγραφών   συνολικού  ποσού  2.248,76€
(προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), που βεβαιώθηκαν σε βάρος
της κ.  ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΟΥΔΙΑ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 187725-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

41. Έγκριση  για  τη  διαγραφή  εγγραφών   συνολικού  ποσού  2.261,75€
(προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), που βεβαιώθηκαν σε βάρος
της  κ.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ από  παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.  (Δ/νση
Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187817-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

42. Έγκριση  για  τη  διαγραφή  εγγραφών   συνολικού  ποσού  1.124,62€
(προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής), που βεβαιώθηκαν σε βάρος
της κ.  ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΑΟΥΜ  από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 187794-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ
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43. Έγκριση  για  τη  διαγραφή  διαφόρων  εγγραφών  συνολικού  ποσού  606,28€
(προσαυξήσεων  και  τόκων)που  βεβαιώθηκαν  σε  βάρος  της  κ.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ από πρόστιμα για μη εφαρμογή ΚΟΚ. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 166675-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

44. Έγκριση  πρωτοκόλλων  οριστικής  παραλαβής  για  εργασία  ηχογράφησης,
φωτοεκτύπωσης,  βιβλιοδεσίας  και  εγγραφής  σε  cd  των  πρακτικών  του
Συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας (Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 185709-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

45. Έγκριση  πρωτοκόλλων  οριστικής  παραλαβής  για  εργασία  ηχογράφησης,
φωτοεκτύπωσης,  βιβλιοδεσίας  και  εγγραφής  σε  cd  των  πρακτικών  του
Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας (Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187373-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

46. Έγκριση  πρωτοκόλλων  οριστικής  παραλαβής  για  εργασία  ηχογράφησης,
φωτοεκτύπωσης,  βιβλιοδεσίας  και  εγγραφής  σε  cd  των  πρακτικών  του
Συμβουλίου της 4ης Δημοτικής Κοινότητας (Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 186798-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

47. Έγκριση ή μη για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων Α. για την στάθμευση
της  Κινητής  Βιβλιοθήκης   σε  νέα  σημεία  διαδρομών  προσωρινής  παραμονής
καθώς και Β. την υλοποίηση δράσεων – εκδηλώσεων της πλανόδιας βιβλιοθήκης
στο πλαίσιο  ανακήρυξης  της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας   του Βιβλίου
για  το  έτος  2018  (Δ/νση  Δημοτικών  Προσόδων)  (Σχετικό  έγγραφο  6)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ 

48. Λήψη απόφασης για  Α) τη διενέργεια ή μη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας
για την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Κοτζιά για το δεύτερο
δεκαπενθήμερο  του  Δεκεμβρίου  2018  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με θέμα την εστίαση που θα διεξαχθεί ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/2010 και
τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  270/81  και  Β) τη  δημοσίευση  στον  τύπο  της  σχετικής
περιληπτικής  διακήρυξης.  (Δ/νση  Δημοτικών  Προσόδων)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.
185711-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

49. Έγκριση  1. της  σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  με  αντικείμενο  την
«Επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη στη δημιουργία πλαισίου λειτουργίας
και στην επιμόρφωση χρήσης του  Maker Space του Δήμου Αθηναίων», μεταξύ
του Δήμου Αθηναίων, του Πολυτεχνείου Κρήτης και της εταιρείας Δήμος Αθηναίων
Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων
Ο.Τ.Α. «Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.», ποσού 548.156,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού
ποσού  679.716,44  €  με  Φ.Π.Α.,  διάρκειας  36  μηνών,  2.  του  σχεδίου  της
προγραμματικής  σύμβασης  καθώς  και  του  παραρτήματος  της  αναλυτικής
κοστολόγησης  και  χρονοδιαγράμματος  αυτής,3.  της  εξουσιοδότησης  του
Δημάρχου  Αθηναίων  για  την  υπογραφή  της  ανωτέρω  σύμβασης,4. της
εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου  για  τον  ορισμό  των  εκπροσώπων  του  Δήμου
Αθηναίων στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 5. της δαπάνης και της διάθεσης
της σχετικής πίστωσης (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας Παιδείας και Διά βίου Μάθησης)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187341-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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50. Έγκριση ή μη παραχώρησης σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων
(Δ/νση  Παιδικής  Ηλικίας  Παιδείας  και  Διά  βίου  Μάθησης)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.
187408-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

51. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 236,60€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην
κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου από Τ.Κ.Φ. (Δ/νση Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 177962-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

52. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 142,56€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην
εταιρεία “ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.” από Τ.Κ.Φ. και Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178484-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

53. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 258,94€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΖΑΛΙΡΑ από Τ.Κ.Φ. και Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 185727-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

54. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 555,70€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην
κ. ΕΛΕΝΗ-ΑΙΜΙΛΙΑ  ΖΟΜΠΙΑΔΟΥ από  Τ.Κ.Φ.  και  Τ.Α.Π.  (Δ/νση  Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 185712-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

55. Έγκριση  για  τη  διαγραφή  εγγραφών  με  στοιχεία  ΑΧΚ   15576/2008/2009  και
248/2011/2013  συνολικού  ποσού  220,00€  που  βεβαιώθηκαν  σε  βάρος  της  κ.
ΦΡΑΝΣΙΣ  ΦΛΩΡΙΔΗ από  παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.  (Δ/νση  Δημοτικών  Προσόδων)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178682-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

56. Έγκριση για τη διαγραφή εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ  1184/2010/2015 συνολικού
ποσού  360,00€  που  βεβαιώθηκαν  σε  βάρος  του  κ.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  και την επαναβεβαίωσή της στον
πραγματικό υπόχρεο (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 185726-18)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

57. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Γ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών,  σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από τέλη κοινόχρηστων
χώρων  (Δ/νση  Δημοτικών  Προσόδων)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  176119-18)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

58. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Θ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από τέλος κοινόχρηστου
χώρου  (Δ/νση  Δημοτικών  Προσόδων)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  187651-18)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

59. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Θ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από τέλος διαφημίσεως  Λ.Τ.
Επιτηδευματιών  και  φορολογικών  διαφορών  (Δ/νση  Δημοτικών  Προσόδων)
(Σχετ.Γεν. Πρωτ. 187681-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

60. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ε/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από ανταποδοτικά τέλη και
Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 176268-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

61. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ζ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από ανταποδοτικά τέλη και
Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 185715-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
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62. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ζ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από ανταποδοτικά τέλη και
Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 185717-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

63. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Θ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Ν.  1080/80   (Δ/νση  Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 185716-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

64. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Θ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Ν.  1080/80   (Δ/νση  Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187863-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

65. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Θ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών,  σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από τέλη κοινόχρηστων
χώρων   (Δ/νση  Δημοτικών  Προσόδων)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  185723-18)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

66. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Γ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Ν.  1080/80  (Δ/νση  Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 176277-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

67. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Θ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Ν.  1080/80  (Δ/νση  Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187620-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

68. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ζ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από ανταποδοτικά τέλη και
Τ.Α.Π.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 183252-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

69. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ζ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από ανταποδοτικά τέλη και
Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 185724-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

70. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Θ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Ν.  1080/80  (Δ/νση  Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 185725-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

71. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ζ/2018 Επιτροπής Φορολογικών
Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 από ανταποδοτικά τέλη και
Τ.Α.Π.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 183251-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

72. Έγκριση για την κοπή του ευκαλύπτου που βρίσκεται στην οδό Φαίωνος 52 λόγω
των ρηγματώσεων και παραμορφώσεων που έχουν προκληθεί στο παρακείμενο
ιδιωτικό ακίνητο από το ριζικό σύστημα του δέντρου και την αντικατάστασή του
από την αρμόδια Υπηρεσία (Σχετική η υπ΄ αριθμ.  118/2018  κατά πλειοψηφία
πράξη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής)  (Τμήμα  Υποστήριξης  Οικονομικής
Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας)
(187323-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΜΥΡΙΒΗΛΗ

73. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 16,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΟΥΡΛΙΑ του Κωνσταντίνου από τέλη ομαδικής επιμνημόσυνης
δέησης  (Δ/νση  Δημοτικής  Περιουσίας)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  178408-18)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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74. Έγκριση για  την  παράταση ταφής της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΕΛΗ  στον υπό
στοιχεία 11/δ/64 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου για 12 μήνες ήτοι από
25/11/2017 έως 25/11/2018 με την καταβολή των αναλογούντων τελών (Δ/νση
Δημοτικής  Περιουσίας)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  183163-18)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Α.
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

75. Έγκριση  του  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου
“Χρωματισμοί μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων Δήμου Αθηναίων στην 6η και 7η

Δημοτική Κοινότητα έτους 2014” (Δ/νση Κτιριακής Υποδομής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
179252-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

76. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1552/13-11-2014 Α.Δ.Σ. που αφορά
“έγκριση για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών σύμφωνα με
το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010” ως προς την αντικατάσταση του εκπροσώπου της
οργάνωσης “Ο.Α.Σ.Ε.”- τακτικού μέλους - κ. Έτμοντ Γκούρι από τον  Ermal Sulaj
(Δ/νση  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  Υγείας)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  177869-18)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

77. Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία
για τους Αστέγους (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
187819-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

78. Έγκριση για την αντικατάσταση του μέλους  της Επιτροπής  για την εποπτεία επί
των Φιλανθρωπικών Σωματείων – Ιδρυμάτων κ. Χ. Συμεωνίδη, λόγω απουσιών.
(Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ.
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ 

79. Ορισμός  Επιτρόπου  στο  Φιλανθρωπικό  Σωματείο  “Τεκτονική  Αδελφότητα”
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ 

80. Έγκριση για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου
Αθηναίων  ΟΤ  98  και  99  περ.  73  της  1ης  Δημοτικής  κοινότητας  με  χρήσεις
“Πολεοδομικού Κέντρου – Κεντρικές Λειτουργίες Πόλεις” με περιορισμούς. (Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετικό έγγραφο 17) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

81. Έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης για το υπ΄ αριθμ. κυκλ.
ΖΜΒ 5990 όχημα της κ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΣΣΗ, ατόμου με αναπηρία, στην οδό
Δόξα Πατρή 54,  έως 11-03-2040, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για
ΑΜΕΑ  και  του  διπλώματος  οδήγησης  του  κ.  Ιωάννη  Τάσση,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  926/21-4-2016  ΑΔΣ  (Δ/νση  Σχεδίου  Πόλεως  &  Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 179347-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

82. Έγκριση για αλλαγή του αναγραφόμενου στην ειδική πινακίδα σήμανσης αριθμού
κυκλοφορίας του οχήματος της κ. ΑΛΤΑΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ, της ήδη παραχωρημένης
θέσης στάθμευσης για άτομο με αναπηρία, από ΙΕΡ 9949 σε ΙΤΕ 7550, στην οδό
Υακίνθου 3 έως 27-11-2046, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης και του
διπλώματος οδήγησης του κ. Χρήστου Παπουτσή, η οποία είχε παραχωρηθεί με
την  1078/24-6-2014  ΑΔΣ  (Δ/νση  Σχεδίου  Πόλεως  &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 183236-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

83. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ.  κυκλ.  ΙΜΚ
2347 όχημα του κ. ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΓΟΥΝΗ, ατόμου με αναπηρία στην οδό Σπετσών
72,  έως  31-12-2019,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  και  της
γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως
&  Αστικού  Περιβάλλοντος)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  183221-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  Σ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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84. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. κυκλ.  ΝΖΤ
1549  όχημα  του  κ.  PANAGIOTIS  FUSHTANI-SCUTARI, ατόμου  με  αναπηρία
στην  οδό  Ιέρωνος  9-11,  έως  14-12-2032,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου
στάθμευσης  και  του  διπλώματος  οδήγησης  της  κ.  Mαρίας  Σκούταρη  (Δ/νση
Σχεδίου  Πόλεως  &  Αστικού  Περιβάλλοντος)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  183214-18)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

85. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΥΧΡ
8816 όχημα του κ.  ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ, ατόμου με αναπηρία στην οδό
Σερίφου 11, έως 01-12-2019, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης και του
διπλώματος οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 179333-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

86. Έγκριση για  την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για  το  υπ’ αριθμ.  κυκλ.  ΖΚΙ
8132 όχημα του κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ατόμου με αναπηρία στην οδό
Ταναϊδος 13, έως 14-11-2020, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης και του
διπλώματος οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 179339-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

87. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΖΜΝ
4487  όχημα  του  κ.  ΛΕΩΝΙΔΑ  ΠΕΤΡΑΤΟΥ, ατόμου  με  αναπηρία  στην  οδό
Γρηγορίου  Κυδωνιών  8,  έως  15-07-2018,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου
στάθμευσης και   της  γνωστοποίησης αποτελέσματος  πιστοποίησης αναπηρίας
(Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 179258-18)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

88. Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΥΖΚ
5437  όχημα  του  κ.  ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΤΣΑΡΙΣΗ, ατόμου  με  αναπηρία  στην  οδό
Δροσοπούλου 171, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄αριθμ. 3577/21-5-1999
Απόφαση  της  Τροχαίας  Αττικής  λόγω  μη  προσκόμισης  των  απαραίτητων
δικαιολογητικών (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος)  (Σχετ.  Γεν.
Πρωτ. 179344-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

89. Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΙΗΚ
8877  όχημα  του  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ατόμου  με  αναπηρία  στην  οδό
Πυρσόγιαννη 16, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄αριθμ. 24/15-01-2015 ΑΔΣ
λόγω  θανάτου  (Δ/νση  Σχεδίου  Πόλεως  &  Αστικού  Περιβάλλοντος)  (Σχετ.  Γεν.
Πρωτ. 179325-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

90. Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΙΗΚ
4807 όχημα της κ.  ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, ατόμου με αναπηρία στην οδό
Τριβωνιανού 36Β, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄αριθμ. 1062/29-08-2011
ΑΔΣ κατόπιν αιτήματός της (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 183225-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

91. Έγκριση για  τη δικαιολόγηση απουσίας των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.  Ελένη
Κατσούλη,  Νικήτα Κακλαμάνη και  Νικολάου Αβραμίδη από τη 19η συνεδρίαση
στις 18-7-2018 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ

11


