
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝ. ΠΡΩΤ.: 156791                                                          Αθήνα  09 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣ
τον Δήμαρχο  
τους Δημοτικούς Συμβούλους 
τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων 

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  17η Συνεδρίαση του  Σώματος  στο
αμφιθέατρο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
– ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ  ΑΘΗΝΑ’’, επί της οδού Πειραιώς 100, σύμφωνα
με  την  υπ’  αριθμ.  274/20  ΑΔΣ και  τις  από  11-3-2020  και  30-03-2020  ΠΝΠ
“Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του
κορωνοϊού  Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και
με  τις με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-
2020  (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  τη
Δευτέρα 13 Ιουλίου  2020  και  ώρα 17:00  για  τη  λήψη απόφασης των κάτωθι
θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Λήψη  απόφασης  για  τον  τρόπο  ελέγχου  και  απόδειξης  συνδρομής  των
προϋποθέσεων των περ. α) και β) της παρ. 3 της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
31688 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1970/21-5-2020)" (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 156810-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2. Έγκριση  Α. της  συμμετοχής  του  Εθνικού  Κήπου  στο  Δίκτυο  Ελληνικών
Βοτανικών Κήπων,  Β. της αποδοχής των όρων του καταστατικού του υπό
σύσταση Δικτύου Ελληνικών Βοτανικών Κήπων,  Γ. της εξουσιοδότησης του
Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή του Καταστατικού της Σύστασης του
Δικτύου Ελληνικών Βοτανικών Κήπων,  Δ.  της  ετήσιας  συμμετοχής  ποσού
100,00€ (Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 142661-
20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3. Έγκριση της αντικατάστασης του αναπληρωματικού μέλους  στο Διοικητικό
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Συμβούλιο  του  Δημοτικού  Νοσοκομείου  Αθηνών  «Η  ΕΛΠΙΣ»  (Γραφείο
Δημάρχου) (Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4. Έγκριση για  τον  καθορισμό της  αμοιβής της  Δικηγορικής Εταιρείας με  την
επωνυμία  «ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ  Δικηγορική  Εταιρεία»  για  την  ανάθεση
γνωμοδότησης  επί  πρακτικού  συμβιβασμού  προς  επίλυση  της  υπόθεσης
μεταξύ  του  Δήμου  Αθηναίων  και  του  Εμπορικού  και  Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών και κατάργηση των αναφερόμενων σε αυτό σχετικών
δικών  ενώπιον  των  πολιτικών  και  διοικητικών  δικαστηρίων.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5. Έγκριση για  Α) τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στο χρηματοδοτούμενο
έργο “Fostering the Urban foot System Transformation through Innovative
Living Labs Implementation” (FUSILLI) (Προώθηση του μετασχηματισμού του
συστήματος σίτισης  των πόλεων μέσω της εφαρμογή καινοτόμων ζωντανών
εργαστηρίων) του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Horizon 2020 (H2020-FNR-
2020/CE-FNR-2020) και B)την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αθηναίων ή του
νόμιμου  αναπληρωτή  του  για  την  υπογραφή  της  Εταιρικής  Συμφωνίας
μεταξύτου Δήμου Αθηναίων και των υπολοίπων εταίρων του έργου καθώς και
όλων των σχετικών εγγράφων για την υλοποίηση αυτού (Δ/νση Στρατηγικού
Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
144166-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

6. Έγκριση ή μη α) της Συμφωνίας Κοινοπραξίας (Consortium Agreement) του
Δήμου  Αθηναίων  με  το  Κέντρο  Μελετών  Ασφάλειας  (ΚΕ.ΜΕ.Α.),  για  την
υλοποίηση  της  Δράσης  υπό  τον  τίτλο “ARIADNE2:  Developing  and
supporting  multidisciplinary  police  reporting  procedures  to  prevent  and
respond to domestic violence against migrant/refugee women”  εν συντομία
(ARIADNE2),  β)  της  εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου  Αθηναίων  για  την
υπογραφή  της  (Δ/νση  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης)  (Σχετικό  έγγραφο  7)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΕΒΕΡΤ

7. Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1:
“Συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Αθηναίων” της
Πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
όφελος  των  γυναικών  και  για  την  καταπολέμηση  της  βίας  –  Λειτουργία
ξενώνων φιλοξενίας” με κωδικό ΟΠΣ  (MIS) 5000782,  με ημερομηνία λήξης
της Πράξης την 30η Ιουνίου 2023 (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετικό
έγγραφο 8)   ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΕΒΕΡΤ

8. Ορισμός  τριών  (3)  Δημοτικών  Συμβούλων για  την  καταστροφή  όλων των
άχρηστων αντικειμένων που συσσωρεύτηκαν  στο χώρο των εγκαταστάσεων
των Παιδικών Εξοχών κατά το έτος 2019 (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας
και  Διά  Βίου  Μάθησης)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  145481-20)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ε.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1436/2019 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση α) για τη
διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ
με  την  επωνυμία  «Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  5ης
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Δημοτικής  Κοινότητας  Δήμου  Αθηναίων»  συμπεριλαμβανομένου  και  του
Προέδρου αυτού, β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς
θητείας  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  εν  λόγω  Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου”, ως προς την αντικατάσταση παραιτηθέντος
τακτικού μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 5ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων. (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας
και  Διά  Βίου  Μάθησης)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  156156-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ε.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

10. Έγκριση για τη Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής επεξεργασίας  του
Ενιαίου  Κανονισμού  Λειτουργίας  Σχολικών  Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας  και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων. (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας,
Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156194-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

11. Έγκριση  για  α) τη  διεξαγωγή  πρόχειρου  προφορικού  πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος και
πάσης  φύσεως  μεταλλικών  υλικών  και  β) τη  δημοσίευση  περίληψης  της
διακήρυξης που αφορά τον παραπάνω διαγωνισμό, σε μια ημερήσια και μια
τοπική εφημερίδα.  (Δ/νση Καθαριότητας,  Ανακύκλωσης)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.
156178-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

12. Έγκριση  ή  μη   διενέργειας  διαγωνισμού  παροχής  υπηρεσιών  με  ειδικές
τεχνικές προδιαγραφές της φύλαξης των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου
Αθηναίων και συγκεκριμένα των Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητηρίων (Δ/νση Δημοτικής
Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

13. Έγκριση  ή  μη   α)  διενέργειας  διαγωνισμού  μίσθωσης  ακινήτου  για  την
στέγαση  του  Συμβουλευτικού  Κέντρου  Γυναικών  Δήμου  Αθηναίων,  στην
περιοχή  της  6ης  Δημοτικής  Κοινότητας  και  συγκεκριμένα  στην  Πλατεία
Αττικής και β)  δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού σε
Ημερήσιο  Τύπο  (Δ/νση  Δημοτικής  Περιουσίας)  (Σχετικό  έγγραφο  5)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

14. Έγκριση ή μη του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και
της ΚΤΥΠ Α.Ε. (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) με σκοπό τη συνεργασία των δύο
φορέων  και  την  επίτευξη  των  στόχων  που  θέτουν  στους  τομείς  α)  των
εκπαιδευτικών υποδομών, β)  της αναβάθμισης του αστικού τοπίου,  γ)  της
κοινωφελούς  δράσης  και  δ)  του  πολιτισμού  και  της  άθλησης  εντός  των
διοικητικών  ορίων  της  πόλης  των  Αθηνών  και  ειδικότερα  στη  δυνατότητα
αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας της ΚΤΥΠ Α.Ε. από το Δήμο Αθηναίων, με
κάθε  πιθανή  κοινώς  αποδεκτή  μορφή  συνεργασίας,  όπως  παραχώρηση
χρήσης,  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  κ.α.  (Δ/νση  Δημοτικής
Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 6) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

15. Έγκριση για την αποδοχή ή μη του αιτήματος του κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΤΑΝΟΥ
για την επιμήκυνση  των υπολειπόμενων δόσεων εξόφλησης  του με στοιχεία
Α1-5-1Α οικογενειακού τάφου του Γ` Κοιμητηρίου από 5 σε 18 δόσεις (Δ/νση
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Δημοτικής  Περιουσίας)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  148555-20)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ε.
ΣΚΙΑΔΑΣ

16. Έγκριση για την αποδοχή ή μη του αιτήματος του κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ
για την επιμήκυνση  των υπολειπόμενων δόσεων εξόφλησης  του με στοιχεία
Β2-2-122  οικογενειακού  τάφου  του  Γ`  Κοιμητηρίου  από 12 σε  36  δόσεις.
(Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148554-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.
ΣΚΙΑΔΑΣ

17. Έγκριση  για  την  αποδοχή  ή  μη  του  αιτήματος  του  κ.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ για την επιμήκυνση  των υπολειπόμενων δόσεων εξόφλησης  του
με στοιχεία Β1/1/229 οικογενειακού τάφου του Γ` Κοιμητηρίου, από 12 σε 24
δόσεις  (Δ/νση  Δημοτικής  Περιουσίας)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  142657-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

18. Έγκριση για την παράταση ταφής του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ για δύο
μήνες  ήτοι  από 18-7-2020 έως 18-9-2020,  στον υπό στοιχεία  17/28 τάφο
τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων
τελών  (Διεύθυνση  Δημοτικής  Περιουσίας)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  153989-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

19. Έγκριση για την παράταση ταφής του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
για δώδεκα (12) μήνες, από 22-07-2020 έως 22-07-2021 στον υπό στοιχεία
3/54  τάφο  τριετούς  χρήσεως   του  Α`  Κοιμητηρίου  με  την  καταβολή  των
αναλογούντων  τελών  (Δ/νση  Δημοτικής  Περιουσίας)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.
145485-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

20. Έγκριση  της  γενομένης  δαπάνης  συνολικού  ποσού  392,04€,  παγίας
προκαταβολής  της  Προέδρου  της  1ης  Δημοτικής  Κοινότητας  κας  Μαρίας
Αλεβίζου.  (Δ/νση  Οικονομικών)   (Σχετικό  έγγραφο  2)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21. Έγκριση για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 248Β/2020 ΑΔΣ, ως προς
το λεκτικό και συγκεκριμένα αντικαθιστώντας τη λέξη “συμπλήρωση” με τη
λέξη  “τροποποίηση”  του (Α) σκέλους της υπ’ αριθμ. 169/20 ΑΔΣ.  (Δ/νση
Δημοτικών  Προσόδων)   (Σχετικό  έγγραφο  3)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Β.
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

22. Έγκριση της εποχικής χρέωσης του θερινού κινηματογράφου ΚΑΡΜΕΝ της
εταιρείας  VIDEORAMA  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  επί της οδού Παπαδά 40
που ηλεκτροδοτείται  με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 18505859, για 5
μήνες,  ήτοι  από  1  Μαΐου  έως  30  Σεπτεμβρίου  εκάστου  έτους  (Δ/νση
Δημοτικών  Προσόδων)   (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  142665-20)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Β.
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

23. Έγκριση για την αποδοχή ή μη της απόδοσης στο Δήμο από την Περιφέρεια
Αττικής  του  συνολικού ποσού των  291.973,33€ για  τα  ανταποδοτικά  τέλη
Λαϊκών Αγορών Β΄ εξαμήνου του έτους 2019 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156163-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
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24. Έγκριση  για  την  επιβολή  ή  μη   προστίμου  ποσού  30.000,00€  στον  κ.
ΑΝΤΩΝΙΟ ΖΩΙΔΗ  για την τοποθέτηση μίας (1) φωτεινής επιγραφής  διπλής
όψης  κάθετα   στην  όψη του  κτιρίου   επί  της  Λ.  Μεσογείων  123.  (Δ/νση
Δημοτικών  Προσόδων)   (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  142655-20)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

25. Έγκριση για την επιβολή ή μη  προστίμου ποσού 30.000,00€ στην εταιρεία
TWENTY FOUR SHOPEN AE για την τοποθέτηση μίας (1) επιγραφής  σε
μεταλλικό στύλο κάθετα στην όψη του κτιρίου επί της οδού Μιχαλακοπούλου
131.  (Δ/νση  Δημοτικών  Προσόδων)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  148550-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

26. Έγκριση  για  την  αποδοχή  ή  μη πρακτικών  της  ΣΤ`/2020  Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80   (Δ/νση
Δημοτικών  Προσόδων)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  153829-19)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

27. Έγκριση  για  την  αποδοχή  ή  μη πρακτικού  της  ΣΤ`/2020  Επιτροπής
Φορολογικών  Διαφορών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Ν.  1080/80  που
αφορά τέλη κοινοχρήστων χώρων  (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 153828-19) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
28.  Έγκριση για την κοπή δένδρου (Σοφόρα) στην οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου

62, λόγω προβλημάτων που προκαλεί το ριζικό του σύστημα σε παρακείμενα
φρεάτια  της  ΕΥΔΑΠ  (Σχετική  η  υπ’  αριθμ.  53/20  ομόφωνη  πράξη  της
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής)  (Τμήμα Υποστήριξης  Οικονομικής  Επιτροπής
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 156184-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΟΛΛΑΤΟΣ

29. Έγκριση Α. της επέκτασης της ελεγχόμενης στάθμευσης στο τμήμα της οδού
Μενάνδρου, από την οδό Πειραιώς έως την οδό Σοφοκλέους, για 34 θέσεις
επισκεπτών επί πληρωμή στις δύο πλευρές της οδού, Β. της παραχώρησης
χώρου στάθμευσης δύο (2) θέσεων υπηρεσιακών οχημάτων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα με αρ. κυκλ. ΚΥ 6705 και ΚΥ 6395
στην  οδό  Μενάνδρου  22  κατά  τις  ημέρες  και  ώρες  λειτουργίας  του
Υπουργείου  (Σχετική  η  υπ’ αριθμ.  35/20  ομόφωνη πράξη  της  Επιτροπής
Ποιότητας  Ζωής που παραπέμπει  το  θέμα στο Δ.Σ.)  (Τμήμα Υποστήριξης
Οικονομικής  Επιτροπής  και  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  –  Δ/νση  Σχεδίου
Πόλεως  &  Αστικού  Περιβάλλοντος)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  145491-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ  ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

30. Έγκριση  για  την  παραχώρηση  θέσης  στάθμευσης  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΙΝΡ 6364 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ιππολύτου 37, έως 21-
03-2022  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  για  ΑΜΕΑ  και  της
γνωμοδότησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (Διεύθυνση Σχεδίου

5



Πόλεως  &  Αστικού  Περιβάλλοντος)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  153970-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

31. Έγκριση  για  την  παραχώρηση  θέσης  στάθμευσης  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΥΤΑ 1894 ατόμου με αναπηρία στην οδό Οβρένοβιτς 5 - 7, έως
30-04-2030  ημερομηνία  λήξης  του δελτίου  στάθμευσης για  ΑΜΕΑ και  της
γνωμοδότησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (Διεύθυνση Σχεδίου
Πόλεως  &  Αστικού  Περιβάλλοντος)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  153966-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

32. Έγκριση  για  την  παραχώρηση  θέσης  στάθμευσης  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΙΜΑ 5243 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ζαχαρίτσα 28-30 , έως
30-09-2022  ημερομηνία  λήξης  του δελτίου  στάθμευσης για  ΑΜΕΑ και  της
γνωμοδότησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (Διεύθυνση Σχεδίου
Πόλεως  &  Αστικού  Περιβάλλοντος)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  142662-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

33. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  1400/14  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΙΟΙ 9605 ατόμου με αναπηρία στην οδό Αργολίδος 12, έως 21-
06-2024,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  για  ΑΜΕΑ και  του
διπλώματος  οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου  Πόλεως &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 142663-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

34. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  1888/2009  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΥΗΟ 5430 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ιωάννου Παγκά 19,
έως 06-10-2036,  ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και
του  διπλώματος  οδήγησης  (Δ/νση  Σχεδίου  Πόλεως  &  Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 142656-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

35. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  328/2016  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΖΧΡ 7329 ατόμου με αναπηρία στην οδό Βαρβάκη 63, έως 05-
12-2024,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  για  ΑΜΕΑ και  του
διπλώματος  οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου  Πόλεως &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 142654-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

36. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  438/2015  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας  IBX 5312 ατόμου με αναπηρία στην οδό Μομφεράτου 103 -
105, έως 04-07-2023,  ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ
και  του  διπλώματος  οδήγησης  (Δ/νση  Σχεδίου  Πόλεως  &  Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153959-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

37. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  231/2009  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΖΚΡ 9146 ατόμου με αναπηρία στην οδό Σκιάθου 83, έως 10-
10-2020,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  για  ΑΜΕΑ και  του
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διπλώματος  οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου  Πόλεως &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153968-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

38. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  1890/2009  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΙΚΑ 1209 ατόμου με αναπηρία στην οδό Θήρας 119, έως 06-03-
2021,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  για  ΑΜΕΑ  και  του
διπλώματος  οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου  Πόλεως &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153969-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

39. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  1728/2009  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΙΜΖ 9185 ατόμου με αναπηρία στην οδό Θαρύπου 40, έως 22-
03-2021,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  για  ΑΜΕΑ και  του
διπλώματος  οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου  Πόλεως &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153971-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

40. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  117/2018  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΖΜΑ 5782 ατόμου με αναπηρία στην οδό Διστομίτου έναντι του
αρ.  13,  έως  15-07-2022,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  για
ΑΜΕΑ και  του  διπλώματος  οδήγησης  (Δ/νση  Σχεδίου  Πόλεως  &  Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153953-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

41. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  143/2017  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΙΟΑ 6304 ατόμου με αναπηρία στην οδό Δρυόπων 34, έως 31-
12-2021,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  για  ΑΜΕΑ και  της
γνωστοποίησης  αποτελέσματος  πιστοποίησης  αναπηρίας  (Δ/νση  Σχεδίου
Πόλεως  &  Αστικού  Περιβάλλοντος)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  153955-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

42. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  534/2011  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΖΜΟ 7500 ατόμου με αναπηρία στην οδό Αμφιαράου 200, έως
15-12-2022,  ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του
διπλώματος  οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου  Πόλεως &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153961-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

43. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  346/2016  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΥΧΥ 4323 ατόμου με αναπηρία στην οδό Μομφεράτου 32, έως
10-07-2056,  ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του
διπλώματος  οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου  Πόλεως &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153958-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

44. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  450/2013  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΙΜΥ 9609 ατόμου με αναπηρία στην οδό Στενημάχου 6, έως 12-
04-2022,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  για  ΑΜΕΑ και  του
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διπλώματος  οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου  Πόλεως &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156207-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

45. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  1163/2015  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΙΗΤ 8799 ατόμου με αναπηρία στην οδό Φιλοτήμου 7, έως 10-
05-2021,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  για  ΑΜΕΑ και  του
διπλώματος  οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου  Πόλεως &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156200-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

46. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  1891/2009  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΙΚΖ 9029 ατόμου με αναπηρία στην οδό Μηθύμνης 36, έως 03-
08-2031,  ημερομηνία  λήξης  του  δελτίου  στάθμευσης  για  ΑΜΕΑ και  του
διπλώματος  οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου  Πόλεως &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156173-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

47. Έγκριση  για  την  παράταση  της  ισχύος  θέσης  στάθμευσης,  η  οποία  είχε
παραχωρηθεί  με  την  υπ’  αριθμ.  143/2009  Α.Δ.Σ.,  για  το  όχημα  με  αρ.
κυκλοφορίας ΙΚΝ 2411 ατόμου με αναπηρία στην οδό Καλύμνου 37-39, έως
06-01-2022,  ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και  του
διπλώματος  οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου  Πόλεως &  Αστικού  Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156170-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

48. Έγκριση  για  την  αλλαγή  του  αναγραφόμενου  αριθμού  κυκλοφορίας  στην
ειδική πινακίδα σήμανσης θέσης, που είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ.
1329/2019  ΑΔΣ,  σε  άτομο  με  αναπηρία   έως  01-07-2039  στην  οδό
Σεβαστουπόλεως  99, από ΖΖΜ 1759 σε ΖΖΥ 9521 (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως
& Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 142650-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ.
ΑΞΙΩΤΗΣ

49. Έγκριση  για  την  αλλαγή  του  αναγραφόμενου  αριθμού  κυκλοφορίας  στην
ειδική πινακίδα σήμανσης θέσης, που είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ.
243/2020  ΑΔΣ,  σε  άτομο  με  αναπηρία   έως  20-06-2033  στην  οδό  Οδ.
Ανδρούτσου 18-20, από ΥΝΖ 5040 σε ΙΥΝ 7652 (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως &
Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.  Γεν. Πρωτ. 142648-20)  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ.
ΑΞΙΩΤΗΣ

50. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με
την υπ’ αριθμ. 2231/2016 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΡΟ 3629
ατόμου με αναπηρία στην οδό Ζωοδόχου Πηγής έναντι του αρ. 1α – 1, λόγω
συνταξιοδότησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 142653-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

51. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με
την υπ’ αριθμ. 246/2020 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΚΕΖ 5305
ατόμου με αναπηρία στην οδό Ιππάρχου 56, λόγω θανάτου (Δ/νση Σχεδίου
Πόλεως  &  Αστικού  Περιβάλλοντος)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  142647-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
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52. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης, η οποία είχε παραχωρηθεί με
την υπ’ αριθμ. 156/2009 Α.Δ.Σ., για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΜΒ 6173
ατόμου με αναπηρία στην οδό Χατζηκωνσταντή 5, λόγω μη χρησιμοποίησης
του χώρου στάθμευσης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153965-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

53. Έγκριση για την αποδοχή του επιμερισμού του έργου “Δημιουργία υποδομών
και  κατασκευές  για  την  προσβασιμότητα  και  εξυπηρέτηση  ΑΜΕΑ  στις
σχολικές  μονάδες  του  Δήμου  Αθηναίων”,  συνολικού  προϋπολογισμού
4.500.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)  κατά  3.653.700,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  από Ιδίους Πόρους του Δήμου Αθηναίων και
κατά  846.300,00  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)  από  ΠΔΕ  Υπουργείου
Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010,  σύμφωνα με την  Απόφασης της
Υπηρεσιακής  Γραμματέως  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (Δ/νση  Κτιριακής
Υποδομής)  (Σχετ.  Γεν.  Πρωτ.  156175-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Γ.  Χ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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