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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                 
ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

                ΓΔΝ. ΠΡΧΣ:   161575                                                Αθήνα  10 Ηοσνίοσ 2019 

 
 
ΠΡΟ 
ηον Γήμαρτο   
ηοσς Γημοηικούς σμβούλοσς  
ηοσς Προέδροσς ηων Γημοηικών Κοινοηήηων  
 
 
αο πξνζθαινχκε λα πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ζηελ αίζνπζα 
ησλ πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (15η σνεδρίαζη) ζηηο 14-06-

2019  εκέξα Παραζκεσή θαη ψξα 13:00 γηα ιήςε απφθαζεο ησλ θάησζη 

ζεκάησλ : 
 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 
 

1. Έγθξηζε γηα Α. ηελ αλάθιεζε ηεο ππ` αξηζκ. 859/19 ΑΓ θαη Β. ηελ 
πξνζσξηλή νξηνζέηεζε ζαξάληα (40) ζέζεσλ  γηα ην ζεζκνζεηεκέλν 
παλεγχξη ηνπ Ηεξνχ Νανχ Αγίαο Σξηάδαο Ακπεινθήπσλ ζηηο 16 θαη 17 
Ηνπλίνπ 2019 ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ ΑΠΟΛΤΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 
2. Έγθξηζε ησλ πξνζσξηλψλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ, απαξαίηεησλ 

γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, αζκώνηας  ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 
3852/2010 (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) 
(ρεηηθφ 1) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: . ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ  ΑΠΟΛΤΣΖ 
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 
3. Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο βξαρπρξφληαο 

κίζζσζεο (AirBnB) ζηελ Αζήλα (ρεηηθφ 2) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 

4. Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε επί ηνπ αηηήκαηνο θαηνίθσλ ηεο νδνχ 
Αξηζηίππνπ ζην Κνισλάθη πνπ αθνξά ζε πξνβιήκαηα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ζηάζκεπζε ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 215 ηνπ Ν. 3463/06  (ρεη. Γελ Πξση. 140860-
19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
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5. Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ Α. απφ ηνλ 
Αληηδήκαξρν θ. Α. Βαξειά γηα ηελ πνξεία ησλ απαιινηξηψζεσλ θαη 
ηελ πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη Β. ηνλ Δπηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο 
Παξάηαμεο «ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ» θ. Ρήγα Αμειφ γηα ηελ εγγξαθή ζην 
Τπνζεθνθπιαθείν ησλ 13 ζηξεκκάησλ ζηνπ Φηινπάππνπ (ρεηηθφ 4) 
ΔΗΖΣΖΣΖ: ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
6. Έγθξηζε γηα Α.  ηε κεηάβαζε ηνπ δηθεγφξνπ ηεο Ννκηθήο Γηεχζπλζεο 

θ. Παληειή Γαβεξψλα ζην Ξπιφθαζηξν κε παξάζηαζε ζηηο 27 Ηνπλίνπ 
θαη ζηελ Κφξηλζν κε παξάζηαζε ζηηο 16 Ηνπιίνπ, γηα ζέκαηα ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίσλ ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη Β. ηελ εμεηδίθεπζε ηεο 
ζρεηηθήο πίζησζεο (Απηνηειέο Σκήκα Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη 
Γεκνζίσλ ρέζεσλ) (ρεηηθφ 17) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

7. Έγθξηζε θαζνξηζκνχ αλψηαηνπ χςνπο πξνυπνινγηζκνχ ιεηηνπξγηθψλ 
εμφδσλ αλά Γεκνηηθή Κνηλφηεηα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 (Γ/λζε 
Οηθνλνκηθψλ) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 

 
8. Έγθξηζε ή μη παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ππ΄αξηζκ. 31387/30-

1-2019 ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε ηελ εηαηξεία KORINTHIAN PALACE 
CATERING A.E. πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηεο «πξνκήζεηαο έηνηκνπ 
θαγεηνχ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Αζήλαο, 
γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018 – 2019 (Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη 
Απνζεθψλ)  ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 
 

9. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.966,77 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηεο θ. ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΑΝΑΡΖ απφ πξφζηηκα 
γηα ηε κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
161507-19) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 

 

10. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 185,50 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΦΑΡΟΛΟΓΛΟΤ απφ 
πξφζηηκα γηα ηε κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 5) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 
 

11. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 731,96 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηνπ θ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΠΑΜΠΟΤΚΖ απφ 
πξφζηηκα γηα ηε κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 6) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 

 

12. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 371,30 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηνπ θ. CHUDY (ΥΟΤΝΣΗ) STANISLAW 
(ΣΑΝΗ) απφ πξφζηηκα γηα ηε κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε 
Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 7) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 
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13. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.272,04 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηεο θ. ΑΓΑΜΑΝΣΗΑ ΝΗΚΑ απφ πξφζηηκα γηα 
ηε κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 8) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: 
Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 
 

14. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 628,74 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΕΑΗΓΖ απφ πξφζηηκα 
γηα ηε κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 9) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 

 

15. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 414,40 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηνπ θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΜΟΝΟΚΡΟΤΟΤ απφ 
πξφζηηκα γηα ηε κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 10) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 
 

16. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 726,69 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΚΗΟΤΛΟ απφ πξφζηηκα γηα ηε 
κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 11) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. 
ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 

 

17. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 9.183,95 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηεο θ. ΑΝΣΗΓΟΝΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑΣΟΤ απφ 
πξφζηηκα γηα ηε κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 12) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 
 

18. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 965,33 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηνπ θ. ΗΧΑΝΝΖ ΛΤΒΑ απφ πξφζηηκα γηα ηε κε 
εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 13) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. 
ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 

 

19. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 193,88 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηνπ θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΒΟΤΓΗΟΤΚΛΑΚΖ απφ 
πξφζηηκα γηα ηε κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 14) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 

 

20. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 293,46 € πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηνπ θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΑΓΑΜΟΤ απφ πξφζηηκα γηα 
ηε κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 15) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: 
Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 
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21. Έγθξηζε γηα ηε δηαγξαθή δηαθφξσλ εγγξαθψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη 
ηφθσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.051,94€ πνπ 
βεβαηψζεθαλ ζε βάξνο ηεο θ. ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΗΓΔΡΖ απφ πξφζηηκα 
γηα ηε κε εθαξκνγή ΚΟΚ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεηηθφ 16) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Δ. ΚΟΝΣΟΣΑΘΑΚΟΤ 

 
22. Έγθξηζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε  ηαθηηθνχ κέινπο ζην Φηιαλζξσπηθφ 

σκαηείν «ΗΓΡΤΜΑ ΝΔΟΜΑΡΣΤΡΟ ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΣΟΤ ΔΞ 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ», ιφγσ ζαλάηνπ (Γ/λζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 158754-19) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Μ. ΣΡΑΣΖΓΑΚΖ 

 
23. Έγθξηζε γηα Α. ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ πέληε (5) 

θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο 
«ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΖ 
ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ 
ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ 2018 – 2019» ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ 
«ΑΘΖΝΑ – ΠΡΩΣΔΤΟΤΑ ΣΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ» κε θσδηθφ MIS 
5029653 ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο» ηνπ Σακείνπ 
Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ) 2014 -2020 θαη      
Β. νξηζκφο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο (Γ/λζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Μ. ΣΡΑΣΖΓΑΚΖ 

 
 

24. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 798/19 ΑΓ πνπ αθνξά «οπιζμό 
ηπιμελούρ Επιηποπήρ ζηη Δημοηική Επιηποπή Παπακολούθηζηρ ηηρ 
λειηοςπγίαρ ηων Παιδικών Εξοσών-Καηαζκηνώζεων Δήμος Αθηναίων» 
(Γηεχζπλζε Παηδηθήο Ζιηθίαο, Παηδείαο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο) 
ΔΗΖΓΖΣΔ: ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ,                         
Κ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ 
 

25. Έγθξηζε ή μη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνθιεηζηηθήο θαη θνηλήο ρξήζεο 
αηζνπζψλ απφ ην Καιιηηερληθφ Γπκλάζην Αζήλαο θαη ην Μνπζηθφ ρνιείν 
Αζήλαο, ιφγσ πξνζσξηλήο ζπζηέγαζεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 

ζην ζρνιηθφ θηίξην επί ηεο νδνχ Γξάθνληνο 37 (Γηεχζπλζε Παηδηθήο 
Ζιηθίαο, Παηδείαο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο) (ρεηηθφ 3) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Μ. 
ΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ 

 
26. Έγθξηζε γηα ηε ρξνληθή, αμηαθή επέθηαζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππ΄αξηζκ. 335985/25-10-2016 ζχκβαζεο πνπ αθνξά ηελ ππεξεζία 
Αζθάιηζε Ορεκάησλ (Γ/λζε Μεραλνινγηθνχ) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. 
ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ 

 
27. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Γ΄/2018 Δπηηξνπήο 

Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 
πνπ αθνξνχλ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη ΣΑΠ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ 
Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 161561-19) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. 
ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
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28. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθψλ ηεο Θ΄/2018 Δπηηξνπήο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 
(Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 158771-19) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Ν. ΠΑΠΑΥΔΛΑ 
 

29. Έγθξηζε Α. ηεο ζπγθξφηεζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο 
Πξαζίλνπ θαη Αζηηθήο Παλίδαο, Β. ηεο δηεμαρζείζαο δεκφζηαο 
θιήξσζεο θαη Γ. ηεο επηθχξσζεο  ηνπ πξαθηηθνχ θιήξσζεο (Γ/λζε 
Γηαρείξηζεο & Αλάπηπμεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ)  (ρεη. Γελ Πξση. 
161582-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
30. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο γεληθψλ ππεξεζηψλ: Τπνέξγνπ 2 – 

ΔΠΑ: χκβνπινο Τπνζηήξημεο ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηε δηαζθάιηζε εο 
βησζηκφηεηαο ηνπ εξάθεηνπ πγθξνηήκαηνο ηεο Πξάμεο: 
«ΔΡΑΦΔΗΟ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ – ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 
ΚΔΝΣΡΟ», κε θσδηθφ ΟΠ: 5004003 ηεο Γ/λζεο Κηηξηαθήο Τπνδνκήο 
(Γ/λζε Κηηξηαθήο Τπνδνκήο) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

31. Έγθξηζε  ρνξήγεζεο παξάηαζεο  ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ 
“Καηαζθεπή απνρεηεπηηθψλ  δηθηχσλ αθαζάξησλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ 
ησλ αθηλήησλ 4εο θαη 5εο Γ.Κ.» (Α.Μ. 10/2013) (Γ/λζε Οδνπνηίαο , 
Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ)(ρεη. Γελ Πξση. 161563 -19) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

 
32. Έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε -  ζπκπιήξσζε ηεο ππ` αξηζκ. 850/19 

ΑΓ πνπ αθνξά “ ηην ηποποποίηζη ηος εγκεκπιμένος πςμοηομικού ζσεδίος ηηρ 

πόλεωρ ηων Αθηνών, για ηην πολεοδομική πύθμιζη ηος σώπος ζηη ζςμβολή ηων 
οδών Παηηζίων και Ιακωβάηων (Ο.Τ. 47

α
 πεπιοσή 92, 5

η
 Δημοηική Κοινόηηηα), ζε 

ζςμμόπθωζη με ηην ςπ΄ απιθμ. 223/2004 απόθαζη ηος Διοικηηικού Ππωηοδικείος 

Αθηνών”  σο πξνο ην ηξφπν ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο. (Γ/λζε 
ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο)   ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: . 
ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 
33. Έγθξηζε γηα ηε δηθαηνιφγεζε απνπζίαο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ 

θ.θ. Ζιία Βιαράθε θαη ηπιηαλήο Πξσηνλνηαξίνπ – Αλδξηνπνχινπ απφ 
ηελ 13ε πλεδξίαζε ζηηο 05-06-2019 ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
 
 
                                                                    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

                                                        ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΖ 


