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αο πξνζθαινχκε λα ζπκκεηέρεηε ζηην 14η σνεδρίαζη ηνπ ψκαηνο ζηο αμθιθέαηρο ηης 
Γημοηικής Δπιτείρηζης με ηην επφνσμία “ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ  ΑΘΖΝΑ’’, επί ηης οδού Πειραιώς 100, ζχκθσλα κε ηελ σπ’ αριθμ. 274/20 ΑΓ 
θαη ηηο από 11-3-2020 και 30-03-2020 ΠΝΠ “Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών 
ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωνοϊού  Covid-19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής 
ηοσ” (ΦΕΚ Α΄55) θαη κε θαη κε ηηο κε αξ. πξση. 18318/13-03-2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) θαη 
20930/31-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηε 
Γεσηέρα 1 Ηοσνίοσ  2020  και ώρα 17:00 γηα ηε ιήςε απφθαζεο ησλ θάησζη ζεκάησλ: 

 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ: 

1. πδήηεζε - ελεκέξσζε κε ζέκα ηε ζηήξημε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ αλζξψπσλ ηεο 
Σέρλεο ζηηο ζπλζήθεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

2. πκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 171/20 Α.Γ.. πνπ αθνξά “ 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), ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 344/20 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο”, κε ηνλ Πίλαθα ηνρνζεζίαο Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (ΟΠΓ) 

2020 ηνπ Οξγαληζκνχ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νενιαίαο Γήκνπ Αζελαίσλ 
(ΟΠΑΝΓΑ) θαη ηνπ Πίλαθα ηνρνζεζίαο Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (ΟΠΓ) 
2020  ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ραδηνθσλίαο “ΑΘΖΝΑ” (ΓΔΡΑ) (ρεηηθή ε ππ’ 
αξηζκ. 632/20 καηά πλειουηθία πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) (Σκήκα 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο & Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) 
(ρεηηθφ έγγξαθν 1) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

3. Έγθξηζε γηα ηνλ νξηζκφ ακνηβήο ηεο  δηθεγνξηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
“ΑΠΟΣΟΛΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ” γηαηε κειέηε θαη παξνπζίαζε 
ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, αλαθνξηθά κε ηελ επνπηεία απφ πιεπξάο ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίσλ ηνπ Γεξνθνκείνπ Αζελψλ θαη ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηηο 



ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο ρεηξηζκνχ (ρεηηθή ε ππ’ αξηζκ. 647/20 καηά πλειουηθία 
πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) (Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο & Δπηηξνπήο 
Πνηφηεηαο Εσήο - Ννκηθή Γ/λζε) (ρεηηθφ έγγξαθν 2) ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΔΝΗΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

4. Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ δχν (2) ηαθηηθψλ κειψλ, θαζψο θαη ησλ 
αλαπιεξσηψλ ηνπο γηα ηε ζπγθξφηεζε  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο “Ζ 
ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΔΓΖ”, ιφγσ ιήμεο ζεηείαο ηνπ (Γ/λζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο) 
(ρεηηθφ έγγξαθν 3) ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Α. ΔΒΔΡΣ – ΑΛΒΔΡΣΖ 

 

5. Έγθξηζε γηα ηε ζχζηαζε νθηακεινχο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο θαη νξηζκφο 
ησλ κειψλ απηήο (Γ/λζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο) (ρεηηθφ έγγξαθν 5) 
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Α. ΔΒΔΡΣ – ΑΛΒΔΡΣΖ 
 

 

6. Έγθξηζε ή κε ηεο δσξεάλ  δηάζεζεο 1.206ραξηνθηβσηίσλ γάιαθηνο  ζην Κέληξν 
Τπνδνρήο & Αιιειεγγχεο (ΚΤΑΓΑ) ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζην Γεξνθνκείν Αζελψλ 
θαη ζην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ  (Γ/λζε Καζαξηφηεηαο- Αλαθχθισζεο)  (ρεη. Γελ. 
Πξση. 111682-20) ΔΗΖΓΖΣΖ: Ν. ΑΒΡΑΜΗΓΖ 

7. Οξηζκφ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ν νπνίνο ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ Έθηαθηε 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Γηαδεκνηηθήο Δηαηξείαο “ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ” με 
δ.η. ΑΘΖΝΑΨΚΟ ΑΔΡΗΟ Α.Δ. (ΑΘΖΝΑΨΚΟ ΑΔΡΗΟ) (ρεη. Γελ. Πξση. 114485-
20)ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: Η.-Γ. ΑΓΓΔΛΖ-ΛΤΚΟΤΓΖ 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ:  

8. Έγθξηζε ηεο 10εο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ) (ρεη. έγγξαθν 6) ΔΗΖΓΖΣΖ: 
ΓΖΜΑΡΥΟ 

9. Έγθξηζε Α) ησλ φξσλ ηξνπνπνίεζεο - παξάηαζεο ηεο απφ 25-10-2017 
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη  ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ γηα ην έξγν: “Καηαζθεπή απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ αθαζάξησλ θαη ησλ 
ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηελ 4ε θαη 5ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ” 
έσο 25-7-2022, Β) ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο ελ ιφγσ 
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηεο θαη Γ) 
ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Αζελαίσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνίεζεο 
– παξάηαζεο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο (Γ/λζε Οδνπνηίαο, Απνρέηεπζεο & 
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 114046-20) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

10. Έγθξηζε ή κε έθδνζεο πξσηνθφιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαηά ηνπ θ. 
ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΜΑΛΛΗΟΤ κηζζσηή ηνπ θελσζέληνο πεξηπηέξνπ ην νπνίν βξίζθεηαη 
επί ηεο νδνχ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ έλαληη ηνπ Χδείνπ Ζξψδνπ Αηηηθνχ θαη  
εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ Αζελαίσλ γηα ηελ ππνγξαθή θαη ηελ έθδνζε ηνπ ελ 
ιφγσ πξσηνθφιινπ (Γ/λζε Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 110421-20) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΣΕΟ 

 
 



ΣΔΥΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ: 

11. Έγθξηζε γηα ηελ 1ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο έηνπο 2020 ηνπ 
Γήκνπ Αζελαίσλ (ρεη. ε ππ΄αξηζκ. 2/2020 ομόθφνη  πξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο 
Δπηηξνπήο) (Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή - Γ/λζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, 
Αλζεθηηθφηεηαο, Καηλνηνκίαο θαη Σεθκεξίσζεο) (ρεη. Γελ. Πξση. 113752-20) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

12. Έγθξηζε γηα Α) ηελ θαηάξγεζε δχν ζέζεσλ “κνλίκσλ θαηνίθσλ” ειεγρφκελεο 
ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνχ Πηηηαθνχ 8 θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε εηδηθέο ζέζεηο θαη Β) 
ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο δχν (2) ζέζεσλ γηα νρήκαηα ηνπ Σακείνπ 
Δζληθήο Άκπλαο (Σ.ΔΘ.Α.) ζε πεξηνρή ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνχ 
Πηηηαθνχ 8 - Πιάθα (ρεηηθή είλαη ε ππ΄ αξηζκ. 22/2020 (νξζή επαλάιεςε), θαηά 
πιεηνςεθία, πξάμε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ παξαπέκπεη ην ζέκα) 
(Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο – Γηεχζπλζε 
ρεδίνπ Πφιεσο θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 96868-20) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΖ) (ΑΠΟΛΤΣΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ) 

13. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. θπθινθνξίαο 
ΗΜΕ 5856 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Κνλνπηζνπνχινπ 27-27Α, έσο 05-02-
2022, εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ θαη ηνπ δηπιψκαηνο 
νδήγεζεο (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 
109359-20) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 

14. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. θπθινθνξίαο 
ΤΔΗ 2544 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Φσζθφινπ 6-8, έσο 15-12-2022, 
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ θαη ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο 
(Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 109361-20) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 

15. Έγθξηζε γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην φρεκα κε αξ. θπθινθνξίαο 
ΕΤΣ 1115 αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νδφ Βιαζηνχ 9,  έσο 25-07-2021, εκεξνκελία 
ιήμεο ηνπ δειηίνπ ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ θαη ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο (Γ/λζε 
ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 109358-20) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 

16. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο, ε νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ 
ππ΄ αξηζκ. 1918/18 Α.Γ.., γηα ην φρεκα κε αξ. θπθινθνξίαο ΗΟΑ 3493 αηφκνπ κε 
αλαπεξία ζηελ νδφ Δπαλζίαο Κατξε 30, ιφγσ ζαλάηνπ (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & 
Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 109350-20) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. 
ΑΞΗΧΣΖ 

 

17. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο, ε νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ 
ππ΄ αξηζκ. 1356/18 Α.Γ.., γηα ην φρεκα κε αξ. θπθινθνξίαο ΗΔΜ 8059 αηφκνπ κε 
αλαπεξία ζηελ νδφ Παπαξξεγνπνχινπ Κ. 23, ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 109351-20) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 

18. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο, ε νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ 
ππ΄ αξηζκ. 1486/11 Α.Γ.., γηα ην φρεκα κε αξ. θπθινθνξίαο ΗΜΣ 3326 αηφκνπ κε 
αλαπεξία ζηελ νδφ Καξπελεζηψηε 16, απέλαληη απφ ηνλ αξ. 5 ζηελ πιεπξά ησλ 
δπγψλ αξηζκψλ, ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (Γ/λζε 
ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) (ρεη. Γελ. Πξση. 109353-20) 
ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 
 



19. Έγθξηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο, ε νπνία είρε παξαρσξεζεί κε ηελ 
ππ΄ αξηζκ. 2155/04 Α.Γ.., γηα ην φρεκα κε αξ. θπθινθνξίαο ΕΚΤ 2166 αηφκνπ κε 
αλαπεξία ζηελ νδφ Μίισλνο έλαληη ηνπ αξ. 45, ιφγσ κε πξνζθφκηζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο) 
(ρεη. Γελ. Πξση. 109346-20) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 

20. Έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ αλαθαηαζθεπήο δχν παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα Ο.Σ. 47090 θαη Ο.Σ. 48047 ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ  
απφ Ηδησηηθφ Φνξέα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νένπ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ 
(Γ/λζε Οδνπνηίαο, Απνρέηεπζεο & Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ) (ρεη. Γελ. Πξση. 
114009-20) ΔΗΖΓΖΣΖ: Β. Φ. ΑΞΗΧΣΖ 

 

 

 
                                                                                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
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