
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
ΓΔΝ. ΠΡΩΣ.:   66187                                           Αθήνα  19 Μαρηίοσ 2020 
 

 
ΠΡΟ 
ηον Γήμαρτο   
ηοσς Γημοηικούς σμβούλοσς  
ηοσς Προέδροσς ηφν Γημοηικών Κοινοηήηφν  
 
αο πξνζθαινχκε λα ζπκκεηέρεηε ζηε διά περιθοράς 6η σνεδρίαζη ηνπ 
ψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ απφ 11-3-2020 ΠΝΠ “Καηεπείγνληα κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  
Covid-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ” (ΦΔΚ Α΄55) θαη κε 
ηε κε αξ. πξση. 18318/13-03-2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) εγθχθιην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  ηε  Γεσηέρα 23 Μαρηίοσ 2020  και ώρα 13:00 

(αποζηείλαηε ηη πρόθεζη ζσμμεηοτής ζας μέτρι 13:00 και ηη υήθο 
ζας ανά θέμα από 13.30 έφς 15.30 ζηο email: 
dimotikosymvoulio@athens.gr)  γηα ιήςε απφθαζεο ησλ θάησζη 
ζεκάησλ: 
 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ  
 

 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ  
 

1. Έγθξηζε ή κε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηαθηηθνχ θαη ηνπ 
αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ» (Γξαθείν Γεκάξρνπ) (ρεη. Γελ. 
Πξση. 66168-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: ΓΗΜΑΡΥΟ 

2. Α) Οξηζκφο πέληε (5) κειψλ, ηξηψλ (3) απφ ηελ πιεηνςεθνχζα 
παξάηαμε θαη δχν (2) απφ ηηο ινηπέο παξαηάμεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΘΗΝΑ Α.Δ.» θαη Β) νξηζκφο απφ ην Γήκαξρν 
Αζελαίσλ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηε 
δηάηαμε ηεο πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 4663/2020 
«Ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε αεξνδξνκίσλ επί πδάηηλσλ 
επηθαλεηψλ, ξπζκίζεηο κεηαθνξψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄30)( 
Γξαθείν Γεκάξρνπ) (ρεη. Γελ. Πξση. 66160-20)ΔΙΗΓΗΣΗ: 
ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

mailto:dimotikosymvoulio@athens.gr


3. Έγθξηζε γηα ηελ αθχξσζε ηεο πξφζιεςεο δέθα (10) αηφκσλ κε ζρέζε 
εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο πέληε (5) ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Γ/λζε Γηαρείξηζεο 
θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ) (ρεη. Γελ. Πξση. 65071-20) 
ΔΙΗΓΗΣΗ:ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

4. „Έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 5 ηεο ππ΄αξηζκ. 278/2019 
ΑΓ σο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ΄αξηζκ. 1228/2019 ΑΓ πνπ 
αθνξά ζηνλ νξηζκφ ηξηκεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «πλδπαζκέλεο Τπεξεζίεο Τγείαο 
θαη πκβνπιεπηηθήο γηα επάισηεο νκάδεο θαηνίθσλ ηεο Αζήλαο 
(Πνιπδχλακα)» (MIS)  5029634 ηεο εγθεθξηκέλεο Οινθιεξσκέλεο 
Υσξηθήο Δπέλδπζεο (ΟΥΔ)  ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πνπ είλαη εληαγκέλε 
ζην ΠΔΠ «Αηηηθή» (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ & Γεκφζηαο Τγείαο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 63335-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 

5. Λήςε απφθαζεο ή κε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκφ πξση. 
260100/17-10-2018 πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο «ΓΗΑ ΣΖ 
ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 
ΜΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ GDPR (General Data Protection Regulation) ΓΗΑ ΣΟ 
ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ» κε ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηεο 
γηα δψδεθα (12) κήλεο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε) 
(Γ/λζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, Αλζεθηηθφηεηαο, Καηλνηνκίαο θαη 
Σεθκεξίσζεο) (ρεηηθφ έγγξαθν 1) ΔΙΗΓΗΣΗ: ΓΔΝΙΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

6. Έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ.  446/15 ΑΓ ε νπνία έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ππ΄αξηζκ. 2012/16, 721/17 θαη 1405/19 ΑΓ σο 
πξνο ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Γιππηψλ Έξγσλ 
Σέρλεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 63362-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. 
ΑΞΙΩΣΗ 
 

7. Έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηαθνινγίνπ ηνπ Γ΄ Κνηκεηεξίνπ κε 
ηε δηάλνημε 372 ηάθσλ ηξηεηνχο ρξήζεσο ζην ρψξν κεηαμχ ηνπ 
ηκήκαηνο 19 ηξαηησηηθνχ θαη ηνπ Σκήκαηνο 19 Πνιηηηθνχ πνπ ζα 
αλήθνπλ ρσξνηαμηθά ζην ηκήκα 19 Πνιηηηθφ κε αξίζκεζε απφ 276 έσο 
647, ελ φςεη ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο εμσζηξεθνχο εθαξκνγήο 
δηαρείξηζεο ησλ Κνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη αληηκεηψπηζεο 
δπζκελψλ ζπλεπεηψλ, ιφγσ παλδεκίαο θνξσλντνχ (Γ/λζε Γεκνηηθήο 
Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 66085-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Δ. ΚΙΑΓΑ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

 

8. Έγθξηζε ηεο 5εο Αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ)  

           ΔΙΗΓΗΣΗ: ΓΗΜΑΡΥΟ  
 



9. Έγθξηζε ηεο ππνρξεσηηθήο αλακφξθσζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 
Πιαηζίνπ Γξάζεο (ΟΠΓ) έηνπο  2020 ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηνπ 
Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Αζελψλ (ΓΒΑ) θαη ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο 
θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Αζελαίσλ (ΚΤΑΓΑ) (ρεη. ε ππ΄αξηζκ. 344/20 
καηά πλειουηθία απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) (Σκήκα 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο - Γ/λζε 
Οηθνλνκηθψλ) (ρεη. έγγξαθν 3) ΔΙΗΓΗΣΗ: ΓΗΜΑΡΥΟ 

10. Έγθξηζε γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνζνχ 30.000€ ζηελ εηαηξεία 
“ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ” γηα ηελ ηνπνζέηεζε κίαο (1)  
επηγξαθήο  ηχπνπ παλφ ηνπνζεηεκέλεο  ζηελ πξφζνςε εθαπηφκελνπ 
θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Λπζηθξάηνπο 19 (Γηεχζπλζε Γεκνηηθψλ 
Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 48450-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ 

11. Έγθξηζε γηα ηε δσξεάλ εζαεί ηηκήο έλεθελ παξακνλή ή κε ησλ νζηψλ 
ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ληλνμπιάθε ζηνλ ππφ ζηνηρεία 2ν δ/ζκα/46 ηάθν 
ηξηεηνχο ρξήζεσο ηνπ Α΄ Κνηκεηεξίνπ (Γ/λζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 66116-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Δ. ΚΙΑΓΑ 

12. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηαθήο γηα έλα έηνο, ηεο Αηκηιίαο Κνπξή 
ζηνλ ππφ ζηνηρεία 2/43 ηάθν ηξηεηνχο ρξήζεσο ηνπ Α΄ Κνηκεηεξίνπ, κε 
ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ (Γ/λζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 66089-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Δ. ΚΙΑΓΑ 

13. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηαθήο γηα έλα έηνο, ηνπ Γεσξγίνπ 
Παπαδεκεηξίνπ ζηνλ ππφ ζηνηρεία 2/42 ηάθν ηξηεηνχο ρξήζεσο ηνπ Α΄ 
Κνηκεηεξίνπ, κε ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ (Γ/λζε 
Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 66220-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Δ. 
ΚΙΑΓΑ 

14. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηαθήο γηα έμη κήλεο, ηεο Διέλεο – 
Θενδψξαο Παπαζηάζε ζηνλ ππφ ζηνηρεία 11/28 ηάθν ηξηεηνχο 
ρξήζεσο ηνπ Α΄ Κνηκεηεξίνπ, κε ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ 
ηειψλ (Γ/λζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 66119-20) 
ΔΙΗΓΗΣΗ: Δ. ΚΙΑΓΑ 

15. Έγθξηζε γηα ηελ παξάηαζε ηαθήο γηα έμη κήλεο, ηνπ Γεκεηξίνπ – 
Ησάλλε Μαληδνπξάλε ζηνλ ππφ ζηνηρεία 11/Γ/76 ηάθν ηξηεηνχο 
ρξήζεσο ηνπ Α΄ Κνηκεηεξίνπ, κε ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ 
ηειψλ (Γ/λζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) (ρεη. Γελ. Πξση. 66120-20) 
ΔΙΗΓΗΣΗ: Δ. ΚΙΑΓΑ 

 
ΣΔΥΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

16. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε δχν (2) ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηελ νδφ 
Αλαζηαζίνπ Γελλαδίνπ (ζηε ζπκβνιή κε ηε Λ. Αιεμάλδξαο) γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ η. Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Πξνθφπε Παπιφπνπινπ 
(Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο)  ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. 
Φ. ΑΞΙΩΣΗ 
 

 



17. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. 
θπθινθνξίαο ΒΟΥ 1159 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Κξένληνο 70, 
έσο 31-08-2024, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ 
θαη ηεο γλσζηνπνίεζεο απνηειέζκαηνο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο 
(Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
64883-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. ΑΞΙΩΣΗ 
 

18. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. 
θπθινθνξίαο ΕΖΑ 5140 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Κπδσληψλ 6-8, 
έσο 10-03-2038, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ 
θαη ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 64881-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. 
ΑΞΙΩΣΗ 

 

19. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. 
θπθινθνξίαο ΗΕΔ 9243 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Λαζθάξεσο 34, 
έσο 15-06-2032, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ 
θαη ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 64840-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. 
ΑΞΙΩΣΗ 

 

20. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. 
θπθινθνξίαο ΕΕΒ 6561 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Μεζχκλεο 1, 
έσο 18-03-2021, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ 
θαη ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 64867-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. 
ΑΞΙΩΣΗ 

 

21. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. 
θπθινθνξίαο ΕΖΑ 9019 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Λεπθάδνο 11, 
έσο 24-10-2020, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ 
θαη ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 64846-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. 
ΑΞΙΩΣΗ 

 
22. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. 

θπθινθνξίαο ΕΚΕ 7836 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Γάθληδνο 22, 
έσο 31-01-2021, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ 
θαη ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 64854-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. 
ΑΞΙΩΣΗ 
 

23. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. 
θπθινθνξίαο ΑΕΑ 6238 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Παηάλσλ 13, 
έσο 18-04-2032, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ 
θαη ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ 



Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 64873-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. 
ΑΞΙΩΣΗ 
 

24. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. 
θπθινθνξίαο ΗΒΖ 4330 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Δπξπηαλίαο 12, 
έσο 06-06-2024, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ 
θαη ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ 
Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 64829-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. 
ΑΞΙΩΣΗ 

 
25. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. 

θπθινθνξίαο ΗΤΡ 4123 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Αξθαδίαο 23-25, 
έσο 11-10-2020, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ 
θαη ηεο γλσζηνπνίεζεο απνηειέζκαηνο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο 
(Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
64875-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. ΑΞΙΩΣΗ 

 
26. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. 

θπθινθνξίαο ΕΜΗ 5648 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Γνπκελίηζεο 1-
3, έσο 31-12-2020, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα 
ΑΜΔΑ θαη ηεο γλσζηνπνίεζεο απνηειέζκαηνο πηζηνπνίεζεο 
αλαπεξίαο (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. 
Γελ. Πξση. 64845-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. ΑΞΙΩΣΗ 

 
27. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. 

θπθινθνξίαο ΚΡΒ 9640 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Εσρίνπ 10, έσο 
30-04-2024, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ θαη 
ηεο γλσζηνπνίεζεο απνηειέζκαηνο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο (Γ/λζε 
ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 64832-
20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. ΑΞΙΩΣΗ 

 
28. Έγθξηζε αξηζκνδφηεζεο αθηλήηνπ ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 61 

πεξηνρήο Διαηψλα επί ηεο νδνχ Γεκαξάθε ζα θέξεη ηνλ αξηζκφ 47 
(Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
56626-20) ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. ΑΞΙΩΣΗ 

 
29. Έγθξηζε αξηζκνδφηεζεο αθηλήηνπ ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 47 

πεξηνρήο 57 ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Φηινζηξάηνπ θαη Θεζζαινλίθεο 
ζα θέξεη επί ηεο νδνχ Φηινζηξάηνπ ηνλ αξηζκφ 1Α (Γ/λζε ρεδίνπ 
Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 63319-20) 
ΔΙΗΓΗΣΗ: Β. Φ. ΑΞΙΩΣΗ 

                                             

 

 

                                                              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
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