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ΘΔΜΑΣΧΝ 

 

 
ΠΡΟ 

ηον Γήμαρτο   
ηοσς Γημοηικούς σμβούλοσς  
ηοσς Προέδροσς ηων Γημοηικών Κοινοηήηων  
 
αο πξνζθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζην Γεκαξρηαθό θαηάζηεκα ζηελ αίζνπζα ησλ 
πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηην 28η σνεδρίαζη ζηηο 16-12-2019  εκέξα 

Γεσηέρα θαη ώξα 17.00γηα ιήςε απόθαζεο ησλ θάησζη ζεκάησλ: 
 
 
 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

 

1. Έγθξηζε γηα ηε ζύζηαζε ή κε Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία 
    “ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΧΝ” (Γξαθείν Γεκάξρνπ)  (ρεη. Γελ. Πξση.  
    316938-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Δ. ΚΗΑΓΑ   

 

2. Έγθξηζε ή κε ςεθίζκαηνο γηα ηνπο ζπκβαζηνύρνπο  ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ΔΗΖΓΖΣΖ: 
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

3. Έγθξηζε γηα  Α. ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 435/2018 Α.Γ.. πνπ αθνξά “Έγκπιζη ηηρ 

καηανομήρ ηων πποβλεπόμενων θέζεων πποζωπικού ζηιρ οπγανικέρ μονάδερ ηος Δήμος 

Αθηναίων"σο πξνο ηε λέα θαηαλνκή ησλ πξνβιεπόκελσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνύ ζηηο 
νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη Β. ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ 
Αζελαίσλ ώζηε λα πξνβαίλεη ζηελ αλαγθαία πεξηνδηθή επηθαηξνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο 
(Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο & Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ) (ρεη. Γελ. Πξση. 316949-
19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

4. Έγθξηζε γηα ηελ απόζπξζε είθνζη νθηώ (28) κεραλεκάησλ έξγνπ, ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή 
ηνπο από ην κεηξών νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ) γηα ηελ επηηόπνπ 
εθπνίεζή ηνπο πξνο όθεινο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Γηεύζπλζε Μεραλνινγηθνύ) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 309234-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Ν. ΑΒΡΑΜΗΓΖ 



 

5. Έγθξηζε γηα ηελ απόζπξζε ηξηάληα ηξηώλ (33) νρεκάησλ, ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπο από 
ην κεηξών νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ  (Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ) γηα ηελ επηηόπνπ εθπνίεζή ηνπο 
πξνο όθεινο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Γηεύζπλζε Μεραλνινγηθνύ) (ρεη. Γελ. Πξση. 316945-
19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Ν. ΑΒΡΑΜΗΓΖ 

6. Έγθξηζε γηα ηελ ηξίκελε παξάηαζε ή κε ηνπ ήδε παξαρσξεκέλνπ νρήκαηνο κε ζηνηρεία 
ΚΖΖ 4751 (Γ.Α. 2151) κάξθαο IVECO 7 ton ζην Γήκν Μπηηιήλεο από ηελ παξέιεπζε ηνπ 
πξνεγνύκελνπ δηαζηήκαηνο.  (Γηεύζπλζε Μεραλνινγηθνύ) (ρεηηθό έγγξαθν 
3)ΔΗΖΓΖΣΖ: Ν. ΑΒΡΑΜΗΓΖ 

7. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνύ Κεθηζίαο 26 ηεο 
δηθαηνύρνπ θαο Α. Βνπηζηλά θαη κεηαηόπηζήο ηνπ ζηε ζέζε επί ηεο νδνύ Πεηξαηώο 160 
(ρεηηθή είλαη ε ππ΄ αξηζκ.  100/2019 θαηά πιεηνςεθία πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο) (Σκήκα Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο – 
Γηεύζπλζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 314490-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. 
ΚΟΡΟΜΑΝΣΕΟ (ΑΠΟΛΤΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ) 

8. Έγθξηζε ή μη γηα ηελ παξάηαζε παξαρώξεζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπαηειώο γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ηεο θηλεηήο κνλάδαο πιπληεξίσλ ξνύρσλ γηα ηνλ άζηεγν πιεζπζκό α) ζηελ 
Πιαηεία Κνπκνπλδνύξνπ από Γεπηέξα έσο άββαην  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-01-
2020 κέρξη 31-08-2020 θαη β) ζηε ηέγε πλΑζελά (Αζελάο 55) από Σεηάξηε έσο Κπξηαθή 
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-01-2020 κέρξη 31-08-2020 (Γηεύζπλζε Γεκνηηθώλ 
Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση.317279-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΣΕΟ (ΑΠΟΛΤΣΖ 
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ) 

9. Έγθξηζε ή κε ηεο παξάηαζεο ηεο παξαρώξεζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ηνπξηζηηθνύ πεξηπηέξνπ (info-point) ηεο Δηαηξείαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζηηθήο πξνβνιήο 
Αζελώλ – Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ επί ηεο Πιαηείαο πληάγκαηνο από 01-01-2020 έσο 31-
12-2020 (Γηεύζπλζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεηηθό έγγξαθν 8)ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. 
ΚΟΡΟΜΑΝΣΕΟ (ΑΠΟΛΤΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ) 

10. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε έμη (6) θελσζεηζώλ  ζέζεσλ πεξηπηέξσλ  (ρεηηθή είλαη ε ππ΄ 
αξηζκ.  101/2019 νκόθσλε πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο) (Σκήκα Τπνζηήξημεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο – Γηεύζπλζε Γεκνηηθώλ 
Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 314488-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΣΕΟ 

11. Έγθξηζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 473/2019 ΑΓ πνπ αθνξά «α) ηη ζςγκαηάθεζη 
ηος ζώμαηορ για ηην εκμίζθωζη 17 πεπιπηέπων με ηη διαδικαζία ηηρ θανεπήρ πλειοδοηικήρ 
δημοππαζίαρ πος θα διεξασθεί ενώπιον ηηρ Επιηποπήρ Διενέπγειαρ Δημοππαζιών, ηο 
αποηέλεζμα ηηρ οποίαρ θα εγκπιθεί από ηην  Οικονομική Επιηποπή ζύμθωνα με ηα άπθπα 
65 και 72 ηος Ν. 3852/10 και ηιρ διαηάξειρ ηος ΠΔ 270/81 και β) ηη δημοζίεςζη ζηον ηύπο 
ηηρ ζσεηικήρ πεπιληπηικήρ διακήπςξηρ», σο πξνο ην ρξόλν παξαρώξεζεο ησλ πεξηπηέξσλ 
(Γηεύζπλζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 315846-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΔΛ. 
ΚΗΑΓΑ 

12. Έγθξηζε γηα ηε ζύληαμε ζπκβνιαίνπ πεξί πξνζθύξσζεο δεκνηηθήο έθηαζεο 6,95η.κ. 
ηδηνθηεζίαο θαο Μαξίαο Μηραιάθε, επί ησλ νδώλ Μεηξνπέηξνβα θαη Κνλδάθε,  ζύκθσλα 
κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 14/2012 πξάμε πξνζθύξσζεο κε ζπκβηβαζηηθό δηαθαλνληζκό (Γηεύζπλζε 
Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 311767-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΔΛ. ΚΗΑΓΑ 

13. Έγθξηζε κεηάβαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.  Υξήζηνπ Σεληόκα  ζηε 
Λσδάλλε  από ηηο 9  έσο θαη ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2020, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 
εηήζηα  ζπλάληεζε ησλ Υεηκεξηλώλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ Νέσλ “Λσδάλλε 2020” πνπ 
δηνξγαλώλνληαη από ηελ Παγθόζκηα  Έλσζε  Οιπκπηαθώλ Πόιεσλ. (Απηνηειέο Σκήκα 
Γηεζλνύο πλεξγαζίαο & Γεκνζίσλ ρέζεσλ) (ρεηηθό έγγξαθν 1)ΔΗΖΓΖΣΖ: 
ΓΖΜΑΡΥΟ 

 



 

14. Έγθξηζε ή κε Α. ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ θαη Β. ηεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ελ ιόγσ 
κλεκνλίνπ (Γ/λζε Πξνκεζεηώλ θαη Απνζεθώλ) (ρεηηθό έγγξαθν 
2)ΔΗΖΓΖΣΖ:ΓΖΜΑΡΥΟ 

15. Έγθξηζε γηα ηνλ νξηζκό Αληηπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ν νπνίνο ζα ζπκκεηάζρεη 
ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Αλώλπκεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο ΟΣΑ 
“ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ – ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ” 
(δ.η. ΔΑΤ  Α.Α.Δ – ΟΣΑ) ηελ 27ε Γεθεκβξίνπ 2019 (ΔΑΤ) (ρεηηθό έγγξαθν 4) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: . ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ 

16. Έγθξηζε γηα ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο εξγαζηώλ γηα ην έηνο 2020 (Γ/λζε 
Πξαζίλνπ θαη Αζηηθήο Παλίδαο) (ρεηηθό έγγξαθν 5)ΔΗΖΓΖΣΖ: Δ. ΚΟΛΛΑΣΟ 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

17. Έγθξηζε επηρνξήγεζεο ησλ επηά (7) ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ Πξσηνβάζκηαο θαη ησλ επηά (7) 
ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ θάιπςε 
ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ρνιείσλ, Γ` θαηαλνκή έηνπο 2019 (Γ/λζε Παηδηθήο 
Ζιηθίαο, Παηδείαο & Γηά Βίνπ Μάζεζεο)(ρεηηθό έγγξαθν 9)ΔΗΖΓΖΣΖ: Δ. 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 

18. Έγθξηζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνζνύ 10.000,00€ ζηνλ εζεινληηθό κε θεξδνζθνπηθό 
Οξγαληζκό Δηδηθήο Μέξηκλαο θαη Πξνζηαζίαο Μεηέξαο θαη Παηδηνύ “ΚΗΒΧΣΟ ΣΟΤ 
ΚΟΜΟΤ” ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

19. Έγθξηζε γηα α) ηελ ππνγξαθή ησλ όξσλ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ 
Αζελαίσλ θαη ΓΑΔΜ Α.Δ. ρξνληθήο δηάξθεηαο ηξηάληα έμη (36) κελώλ γηα ηελ «Αλάπηπμε, 
εθζπγρξνληζκό θαη ππνζηήξημε ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ειεθηξνληθώλ 
εθαξκνγώλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο παξαβάζεσλ (ΤΓΗΠΑ) θαζώο θαη αλαβάζκηζε θαη 
ππνζηήξημε ησλ απαηηνύκελσλ ππνδνκώλ θαη ηνπ πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ ηεο 
Γηεύζπλζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ» θαη β) ηελ εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο αλσηέξσ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο από ηνλ  Γήκαξρν Αζελαίσλ (Γ/λζε 
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο) (ρεηηθό έγγξαθν 10) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΣΕΟ 

20. Έγθξηζε γηα ηελ 16ε Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ έηνπο  2019 
(ρεηηθή ε ππ` αξηζκ. 989/19 νκόθσλε πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο)  (Σκήκα 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ) (ρεηηθό 
έγγξαθν 6)ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ  

21. Έγθξηζε γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 
(ρεηηθή ε ππ` αξηζκ. 988/19 νκόθσλε πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο)  (Σκήκα 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ) (ρεηηθό 
έγγξαθν 7)ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ  (Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ  

22. Έγθξηζεγηα ηελ παξάηαζεηεο απαιιαγήο από ηέιεθαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύησλ 
παξνρώλ α) 00096410 θαη β) 00461272 πνπ ειεθηξνδνηνύλ ηνπο 
θηλεκαηνγξάθνπο«ΑΠΟΛΛΧΝ» θαη «ΑΣΣΗΚΟΝ» επί ηεο νδνύ ηαδίνπ 19 (κε ρξέσζε κόλν 
10 η.κ. θάζεπαξνρήο)έσο31-12-2020. (ρεηηθή ε ππ` αξηζκ. 966/19  νκόθσλε πξάμε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο)  (Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο - 
Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 316977-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

23. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρώξεζε ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ εκβαδνύ 850 η.κ. ζηελ Πιαηεία 
Δζληθήο Αληίζηαζεο (Πιαηεία Κνηδηά) από ηηο 09-01-20 έσο θαη ηηο 14-02-20 γηα ηελ 
δηεμαγσγή ηνπ 24νπ Παδαξηνύ Βηβιίνπ 2020 από ηνλ ύλδεζκν Δθδνηώλ Βηβιίσλ θαη ηελ 
Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δθδνηώλ θαη Βηβιηνραξηνπσιώλ κε θαηαβνιή ζπκβνιηθνύ ηέινπο 
(Γηεύζπλζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 317242-19)ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. 
ΚΟΡΟΜΑΝΣΕΟ (ΑΠΟΛΤΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ) 



 

24. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθώλ ηεο Ζ/2019 Δπηηξνπήο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 πνπ αθνξνύλ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη Σ.Α.Π. 
(Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 308897-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

25. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθώλ ηεο Ζ/2019 Δπηηξνπήο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 πνπ αθνξνύλ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη Σ.Α.Π. 
(Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 309233-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

26. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθώλ ηεο Γ/2019 Δπηηξνπήο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
309232-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

27. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθώλ ηεο Γ/2019 Δπηηξνπήο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
308891-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

28. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθώλ ηεο Σ/2019 Δπηηξνπήο Φνξνινγηθώλ 
Γηαθνξώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 308950-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

29. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθώλ ηεο Γ/2019 Δπηηξνπήο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 πνπ αθνξνύλ  ηέιε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα 
ηξαπεδνθαζίζκαηα, βηηξίλεο, εκπνξεύκαηα, νηθνδνκηθά πιηθά  (Γ/λζε Γεκνηηθώλ 
Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 311761-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

30. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθώλ ηεο Γ/2019 Δπηηξνπήο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
311762-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

31. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθώλ ηεο Θ/2019 Δπηηξνπήο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
315843-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

32. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθώλ ηεο Α/2019 Δπηηξνπήο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
315877-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

33. Έγθξηζε γηα ηελ απνδνρή ή μη πξαθηηθνύ ηεο Θ/2019 Δπηηξνπήο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1080/80 πνπ αθνξά αληαπνδνηηθά ηέιε θαη Σ.Α.Π. (Γ/λζε 
Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 314471-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

34. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 600,00€ ζηελ θα SEBOKA TIGISTγηα  ηηο 
δύν (2) μελόγισζζεο επηγξαθέο ρσξίο λα έρνπλ αλαγεγξακκέλε ζηελ ειιεληθή γιώζζα ηελ 
αζθνύκελε δξαζηεξηόηεηα, ζηελ πξόζνςε ηνπ ηζνγείνπ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ 
Κεθαιιελίαο 9 ε κία εθ ησλ νπνίσλ κε κήλπκα “ITHALO AFRICAN KITCHEN-EAT DRINK 
&SMILE-ALL AFRICAN DISHES AVAILABLE PHONE 21554581318 Mob:6953043670” 
(Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ Πξση. 311764-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

35. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 30.000,00€ ζηελ εηαηξεία “VAPE ALTER 
EGO SHOPS & ΗΑ Δ.Δ.” γηα ηελ ηνπνζέηεζε κίαο (1) επηγξαθήο δηπιήο όςεο κε 
πξνζαλαηνιηζκό θάζεην πξνο ηελ όςε ηνπ ηζνγείνπ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ 
Βαιασξίηνπ κε κήλπκα “altereGO ειεθηξνληθό ηζηγάξν” (Γ/λζε Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) 
(ρεη. Γελ Πξση. 311765-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

36. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή μη πξνζηίκνπ πνζνύ 30.000,00€ ζηελ εηαηξεία “CMCI HELLAS 
ΔΜΠ. ΔΝΓΤΜ. ΜΟΝ. ΔΠΔ.” γηα ηελ ηνπνζέηεζε κίαο (1) επηγξαθήο δηπιήο όςεο κε 
πξνζαλαηνιηζκό θάζεην πξνο ηελ όςε ηνπ ηζνγείνπ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ 
Βαιασξίηνπ 8 κε κήλπκα “TRUMAN GENTELMAN`S CLOTHIERS” (Γ/λζε Γεκνηηθώλ 
Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ Πξση. 317172-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

 



 

37. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή ή κε πξνζηίκνπ πνζνύ 30.000,00€ ζηελ εηαηξεία “ΥΧΡΟ 
ΚΟΛΧΝΑΚΗΟΤ Α.Δ. ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ” γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε δύν (2) επηγξαθώλ δηπιήο όςεο κε πξνζαλαηνιηζκό θάζεην πξνο ηελ όςε ηνπ 
ηζνγείνπ θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ Βαιασξίηνπ κε κήλπκα “LA PASTERIA” (Γ/λζε 
Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ) (ρεη. Γελ Πξση. 314476-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

38. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηαθήο ηεο Μαξίαο Αλαγλσζηάθε γηα δώδεθα (12) κήλεο ζηνλ 
ππό ζηνηρεία 6284 ηάθν ηξηεηνύο ρξήζεσο ηνπ Β΄ Κνηκεηεξίνπ κε ηελ θαηαβνιή ησλ 
αλαινγνύλησλ ηειώλ (Γηεύζπλζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 312591-19) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: ΔΛ. ΚΗΑΓΑ 

 

39. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηαθήο ηεο Μαξίαο Κνιηνπνύινπ γηα έμη (6) κήλεο ζηνλ ππό 
ζηνηρεία 11Α/Ζ/63 ηάθν ηξηεηνύο ρξήζεσο ηνπ Α΄ Κνηκεηεξίνπ κε ηελ θαηαβνιή ησλ 
αλαινγνύλησλ ηειώλ (Γηεύζπλζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 315845-19) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: ΔΛ. ΚΗΑΓΑ 

 
 
ΣΔΥΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

40. Έγθξηζε γηα Α. Σελ απνδνρή έληαμεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζην 
πξόγξακκα “ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ” ΠΡΌΚΛΖΖ ΗΥ ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο “Κνηλσληθέο θαη 
πνιηηηζηηθέο Τπνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ Γήκσλ” κε ηίηιν “Καηαζθεπή ξακπώλ θαη 
ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο” κε 
ζπλνιηθή επηδόηεζε από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ πνζνύ 850.020€ κε ΦΠΑ θαη Β. ηελ 
απνδνρή ηεο θάιπςεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο ηνπ έξγνπ “Γεκηνπξγία Τπνδνκώλ  θαη 
θαηαζθεπέο γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα θαη εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίσλ” από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Γ/λζε Κηηξηαθήο Τπνδνκήο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 317253-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Γ.Υ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 

 

41. Έγθξηζε ηνπνζέηεζεο μύιηλνπ δαπέδνπ (deck)  έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο επί ηνπ πεδόδξνκνπ Οκήξνπ 60 θαη θνπθά 40 (ρεηηθή είλαη ε ππ΄ αξηζκ. 
99/2019 θαηά πιεηνςεθία πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο) (Σκήκα Τπνζηήξημεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο – Γηεύζπλζε Οδνπνηίαο, 
Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 315844-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. 
ΑΞΗΧΣΖ (ΑΠΟΛΤΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ) 

 

42. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρώξεζε ζέζε ζηάζκεπζεο ζηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο 3 γηα όρεκα 
αηόκνπ κε αλαπεξία κε αξ. Κπθινθνξίαο ΕΤΑ 7168 έσο 21-12-2021, εκεξνκελία ιήμεο 
ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ θαη ηνπ δηπιώκαηνο νδήγεζεο, κε αθαίξεζε κίαο ζέζεο 
ζηάζκεπζεο θαηνίθσλ (ρεηηθή είλαη ε ππ΄ αξηζκ. 94/2019 νκόθσλε πξάμε ηεο Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εσήο) (Σκήκα Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο – Γηεύζπλζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 314491-
19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ (ΑΠΟΛΤΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ) 

 

43. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρώξεζε κίαο επηπιένλ ζέζεο ζηάζκεπζεο ζηελ πξεζβεία ηεο 
Οιιαλδίαο (πέξαλ ησλ ηξηώλ ζέζεσλ πνπ ηεο έρνπλ παξαρσξεζεί) έκπξνζζελ ηεο 
πξεζβεπηηθήο θαηνηθίαο ζηελ νδό Λπθείνπ 8 γηα όρεκα ηνπ πξέζβε θαη κίαο ζέζεο 
ζηάζκεπζεο ζην ζπλνδεπηηθό όρεκα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, νη νπνίεο ζα 
θαηαιακβάλνπλ όιε ηελ πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ γηα  ιόγνπο αζθαιείαο (ρεηηθή είλαη ε ππ΄ 
αξηζκ. 96/2019 θαηά πιεηνςεθία πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο) (Σκήκα 
Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο – Γηεύζπλζε ρεδίνπ 
Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 314485-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. 
ΑΞΗΧΣΖ (ΑΠΟΛΤΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ) 

 
 



44. Έγθξηζε γηα 1) ηελ απόξξηςε α. ηεο κε αξ. Πξση. 164659/13-6-2019 έλζηαζεο ηεο θαο 
Διέλεο Γεξακνύηζνπ, ε νπνία ππνβιήζεθε θαηά ηεο ππ΄ αξηζκ. 847/22-4-2019 Α.Γ.., β. 
ηεο κε αξ. Πξση. 179144/1-7-2019 ηερληθήο έθζεζεο πνπ ηε ζπλνδεύεη θαη γ. ησλ κε Α.Ζ.Π. 
247795/30-9-2019 θαη 250578/2-10-2019 αηηεκάησλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ θαη βειηηώλνπλ 
ηελ έλζηαζε θαη  2) α. ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο πόιεσο 
ησλ Αζελώλ, ζην Ο.Σ. 56, πεξηνρήο 74, ζηε ζπλνηθία “Αθαδεκία Πιάησλνο” ηεο 4εο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο, κεηά ηε δηαπίζησζε όηη εθ ηνπ λόκνπ επέξρεηαη απηνδίθαηα άξζε ηεο 
ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο πνπ επηβιήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1740/1987 Α.Γ.. (Φ.Δ.Κ. 
1272/η.Γ/1987) ζην αθίλεην ππό ζηνηρεία ΑΒΓΓΔΕΖΑ επί ηεο νδνύ Άξγνπο, β. ηελ εθ λένπ 
επηβνιή ηεο αξζείζαο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο ζην ίδην αθίλεην (ΑΒΓΓΔΕΖΑ) γηα ηε 
δεκηνπξγία πεδνδξόκνπ θαη γ. ηελ εγγξαθή πνζνύ ηεο απαηηνύκελεο πξνο απνδεκίσζε 
δαπάλεο ύςνπο 98.534,65€ ζε εμεηδηθεπκέλν θσδηθό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ, ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο όζν θαη  όζσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ απαηηεζεί έσο ηε 
ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο (ρεηηθή είλαη ε ππ΄ αξηζκ. 98/2019 νκόθσλε πξάμε ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο) (Σκήκα Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο 
Πνηόηεηαο Εσήο – Γηεύζπλζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
312937-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ  
 

45. Έγθξηζε γηα ηελ απαιινηξίσζε ή μη δύν (2) αθηλήησλ ζηε ζπκβνιή ηεο Λεσθ. Τκεηηνύ κε 
ηηο νδνύο Αγαξίζηεο θαη Αβιίρνπ, Ο.Σ. 1, πεξηνρή 51 ζηε 2ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα, γηα ηε 
δεκηνπξγία θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ πξαζίλνπ (Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο θαη Αζηηθνύ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. έγγξαθν 10) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 
 

46. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ παξαιαβή ή μη ηεο πεδνγέθπξαο ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ (θνληά ζην 
ζηαζκό πξ. ΖΑΠ λπλ ΣΑΤ Α.Δ.) από ην Γήκν Αζελαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 
δπλαηή ε ζπληήξεζή ηεο (Γ/λζε Οδνπνηίαο, Απνρέηεπζεο θαη Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ)          
(ρεη. έγγξαθν 12) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 
47. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα όρεκα αηόκνπ κε αλαπεξία, κε αξ. 

θπθινθνξίαο ΕΚΟ 8400 ζηελ νδό Ακθηηξύσλνο έλαληη ηνπ αξ. 65, έσο 18-01-2020 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ θαη ηνπ δηπιώκαηνο νδήγεζεο. 
(Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 307333-19) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ  

 

48. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα όρεκα αηόκνπ κε αλαπεξία, κε αξ. 
θπθινθνξίαο ΗΕΑ 9551 ζηελ νδό Ηώλσλ έλαληη ηνπ αξ. 22, έσο 28-2-2020 εκεξνκελία ιήμεο 
ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ θαη ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 
πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο (Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 307247-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 
49. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηεο ηζρύνο ζέζεο ζηάζκεπζεο θαη ηελ αιιαγή ηνπ 

αλαγξαθόκελνπ αξηζκνύ θπθινθνξίαο ζηελ πηλαθίδα ζήκαλζεο ζέζεο από ΕΜΕ 4566 ζε 
ΗΤΟ 6340, γηα όρεκα αηόκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδό Σπξλάβνπ 22 έσο 4-12-2021, 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ θαη ηνπ δηπιώκαηνο νδήγεζεο, ε 
νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 619/2014 Α.Γ.. (Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & 
Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 311773-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 
50. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηεο ηζρύνο ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην όρεκα κε αξ. θπθινθνξίαο 

ΕΚΔ 8498  αηόκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδό θξά 1 έσο 01-06-2042, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 
δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ θαη ηνπ δηπιώκαηνο νδήγεζεο, ε νπνία είρε παξαρσξεζεί 
κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1920/2017 Α.Γ.. (Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 310461-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 
51. Έγθξηζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ αλαγξαθόκελνπ αξηζκνύ θπθινθνξίαο ζηελ πηλαθίδα 

ζήκαλζεο ζέζεο ε νπνία είρε παξαρσξεζεί ζε άηνκν κε αλαπεξία κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 
239/2017 Α.Γ.., ζηελ νδό Απιώλνο 114, από ΕΖΑ 9552 ζε ΗΤΡ 2887 έσο 12-9-2021, 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ θαη ηνπ δηπιώκαηνο νδήγεζεο  



(Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 310463-19) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 

52. Έγθξηζε γηα ηελ αξηζκνδόηεζε αθηλήηνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν 08 
πεξηνρήο 59 ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Φακάζεο θαη Αηζεξίαο (ηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηελ νδό 
Δθύξαο) κε ηνλ αξηζκό 5 επί ηεο νδνύ Αηζεξίαο  (Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 311478-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 
 

53. Έγθξηζε γηα ηελ αξηζκνδόηεζε ηνπ θηηξίνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν 
91, πεξηνρήο 95, επί ησλ νδώλ Σζνύληα – Βνπηπξά – Κήπσλ, κε ηνλ αξηζκό 26 επί ηεο 
νδνύ Σζνύληα (Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
311769-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 

54. Έγθξηζε γηα ηελ αξηζκνδόηεζε θηηξίνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν 83, 
πεξηνρήο 48, επί ησλ νδώλ Βαξβηηζηώηε 15 θαη Μπαξκπάλνπ, κε ηνλ αξηζκό 22 επί ηεο 
νδνύ Μπαξκπάλνπ (Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
311772-19) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 
 

55. Έγθξηζε γηα ηελ αξηζκνδόηεζε αθηλήηνπ - ππόγεηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο, θάησ από ηελ 
Πιαηεία Κιαπζκώλνο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν 22, πεξηνρήο 66,  κε 
ηνλ αξηζκό 1 επί ηεο νδνύ Γξαγαηζαλίνπ (Γ/λζε ρεδίνπ Πόιεσο & Αζηηθνύ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. έγγξαθν 11) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 
 
 
 
 

                                                                                 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

                                                                                 ΥΡΖΣΟ  ΣΔΝΣΟΜΑ 

 

 

 


