
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα Α' Υποστήριξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 10342 22/2/2019 για την 5/2019 συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 26/02/2019 και ώρα 18:30 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Επικύρωση πρακτικών 13ης και 15ης Συνεδρίασης έτους 2018 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Ενηµέρωση για τα εργασιακά θέµατα 1 68/2019 Έγινε ενηµέρωση για τα εργασιακά θέµατα 
∆ιαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήµα από 
τον 1384/2018 χρηµατικό κατάλογο 
Υπόθεση: I.X. (αριθµός καρτέλας: 10880) 

2 69/2019 ∆ιαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήµα από 
τον 1384/2018 χρηµατικό κατάλογο 
Υπόθεση: I.X. (αριθµός καρτέλας: 10880) 

∆ιαγραφή 1ης δόσης εισφοράς σε χρήµα 
από τον 1384/2018 χρηµατικό κατάλογο και 
1ης δόσης µετατροπής εισφοράς γης σε 
χρήµα από τον 1385/2018 χρηµατικό 
κατάλογο 
Υπόθεση: Α.Π. (αριθµός καρτέλας: 078990), 
Ε.Μ. (αριθµός καρτέλας: 078696) & Ε.Π. 
(αριθµός καρτέλας: 051335) 

3 70/2019 ∆ιαγραφή 1ης δόσης εισφοράς σε χρήµα 
από τον 1384/2018 χρηµατικό κατάλογο και 
1ης δόσης µετατροπής εισφοράς γης σε 
χρήµα από τον 1385/2018 χρηµατικό 
κατάλογο 
Υπόθεση: Α.Π. (αριθµός καρτέλας: 078990), 
Ε.Μ. (αριθµός καρτέλας: 078696) & Ε.Π. 
(αριθµός καρτέλας: 051335) 

∆ιαγραφή 1ης δόσης εισφοράς σε χρήµα 
από τον 1384/2018 χρηµατικό κατάλογο και 
2ης δόσης εισφοράς σε χρήµα από τον 
131/2019 χρηµατικό κατάλογο 
Υπόθεση: Ν.∆. (αριθµός καρτέλας: 063308), 
Π.∆. (αριθµός καρτέλας: 088315), Γ.∆. 
(αριθµός καρτέλας: 197264), Σ.Κ. (αριθµός 
καρτέλας: 094473), Α.Κ. (αριθµός καρτέλας: 
197262) & Ε.Κ. (αριθµός καρτέλας: 197263) 

4 71/2019 ∆ιαγραφή 1ης δόσης εισφοράς σε χρήµα 
από τον 1384/2018 χρηµατικό κατάλογο και 
2ης δόσης εισφοράς σε χρήµα από τον 
131/2019 χρηµατικό κατάλογο 
Υπόθεση: Ν.∆. (αριθµός καρτέλας: 063308), 
Π.∆. (αριθµός καρτέλας: 088315), Γ.∆. 
(αριθµός καρτέλας: 197264), Σ.Κ. (αριθµός 
καρτέλας: 094473), Α.Κ. (αριθµός καρτέλας: 
197262) & Ε.Κ. (αριθµός καρτέλας: 197263) 

∆ιαγραφή οφειλής για παράταση εκταφής 
οφειλέτης ∆.Ε. µε Αρ.Καρτ.123916 

5 72/2019 ∆ιαγραφή οφειλής για παράταση εκταφής 
οφειλέτης ∆.Ε. µε Αρ.Καρτ.123916 

Επιστροφή κτιστής ατοµικής οστεοθήκης στο 
∆ήµο και εκ νέου παραχώρηση της 

6 73/2019 Επιστροφή κτιστής ατοµικής οστεοθήκης στο 
∆ήµο και εκ νέου παραχώρηση της 

Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένης 
κτιστής ατοµικής οστεοθήκης 

7 74/2019 Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένης 
κτιστής ατοµικής οστεοθήκης 

1 / 4 



Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών της A' κατανοµής 2019, για την 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)" 

8 75/2019 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών της A' κατανοµής 2019, για την 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)" 

Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών και κατά 
προτεραιότητα κάλυψης δαπανών 
θέρµανσης, έτους 2018, των Α/βάθµιων και 
Β/βάθµιων σχολείων (Συµπληρωµατική 
Κατανοµή) 

9 76/2019 Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών και κατά 
προτεραιότητα κάλυψης δαπανών 
θέρµανσης, έτους 2018, των Α/βάθµιων και 
Β/βάθµιων σχολείων (Συµπληρωµατική 
Κατανοµή) 

Aντικατάσταση τακτικού µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 
"Σχολική Επιτροπή A'/βάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Αµαρουσίου" 

10 77/2019 Aντικατάσταση τακτικού µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 
"Σχολική Επιτροπή A'/βάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Αµαρουσίου" 

Έγκριση προµήθειας-χορήγησης 
διατακτικών σε άπoρους  δηµότες-κατοίκους 
του ∆ήµου  Αµαρουσίου, για την προµήθεια 
αναγκαίων για την διατροφή τους ειδών, για 
το Πάσχα 2019" 

11 78/2019 Έγκριση προµήθειας-χορήγησης 
διατακτικών σε άπoρους  δηµότες-κατοίκους 
του ∆ήµου  Αµαρουσίου, για την προµήθεια 
αναγκαίων για την διατροφή τους ειδών, για 
το Πάσχα 2019" 

Έγκριση για την προµήθεια ειδών 
Σηµαιοστολισµού και φωταγώγησης 
εξωτερικών χώρων  µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης 

12 79/2019 Έγκριση για την προµήθεια ειδών 
Σηµαιοστολισµού και φωταγώγησης 
εξωτερικών χώρων  µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης 

Έγκριση ή µη διοργάνωσης για 6η συνεχή 
χρονιά των Αγώνων ∆ρόµου "Σπύρος 
Λούης" 

13 80/2019 Έγκριση διοργάνωσης για 6η συνεχή χρονιά 
των Αγώνων ∆ρόµου "Σπύρος Λούης" 

Έγκριση ή µη της εκδήλωσης "ΚΑΘΑΡΑ 
∆ΕΥΤΕΡΑ 2019" 

14 81/2019 Έγκριση της εκδήλωσης "ΚΑΘΑΡΑ 
∆ΕΥΤΕΡΑ 2019" 

Έγκριση ή µη της διοργάνωσης της 
χορωδιακής συνάντησης ∆ηµοτικών 
Σχολείων Αµαρουσίου 

15 82/2019 Έγκριση της διοργάνωσης της χορωδιακής 
συνάντησης ∆ηµοτικών Σχολείων 
Αµαρουσίου 

Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της 
µε αριθ. πρωτ.  9166/01-03-2018 σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της 
Εταιρείας µε την επωνυµία "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." 

16 83/2019 Επιµήκυνση της χρονικής διάρκειας της µε 
αριθ. πρωτ.  9166/01-03-2018 σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της 
Εταιρείας µε την επωνυµία "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." 

Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της 
µε αριθ. πρωτ. 6984 / 15-02-2018 σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της 
Εταιρείας µε την επωνυµία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
∆ΗΜ. ΚΑΤΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - HI-
POWER" 

17 84/2019 Επιµήκυνση της χρονικής διάρκειας της µε 
αριθ. πρωτ. 6984 / 15-02-2018 σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της 
Εταιρείας µε την επωνυµία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
∆ΗΜ. ΚΑΤΟΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - HI-
POWER" 

Έγκριση ή µη 3ης παράτασης της 
ηµεροµηνίας λήξης του έργου "ΜΕΛΕΤΗ - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

18 85/2019 Έγκριση 3ης παράτασης της ηµεροµηνίας 
λήξης του έργου "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη της Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου 
"ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 
Ο∆ΕΥΣΕΩΝ" 

19 86/2019 Έγκριση της Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου 
"ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 
Ο∆ΕΥΣΕΩΝ" 

Έγκριση ή µη της Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ" 

20 87/2019 Έγκριση της Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ" 

Έγκριση ή µη της Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου "ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Υ. ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ" 

21 88/2019 Έγκριση της Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου "ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Υ. ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ" 

Αντικατάσταση ή µη µέλους και εκ νέου 
συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής 
Συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 
(Ν.4412/2016) 

22 89/2019 Αντικατάσταση µέλους και εκ νέου 
συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής 
Συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 
(Ν.4412/2016) 

Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 

23 90/2019 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 

Άνοιγµα λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος 

24 91/2019 Άνοιγµα λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος 

Αύξηση του µειωµένου ωραρίου εργασίας 
µέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους 
απασχόλησης 

25 92/2019 Αύξηση του µειωµένου ωραρίου εργασίας 
µέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους 
απασχόλησης 

Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων 

26 93/2019 Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων 

Αίτηµα περί έγκρισης καταβολής 
αποζηµιώσεως λόγω απαλλοτρίωσης 
ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην περιοχή 
"Σισµανόγλειο - Ν. Μαρούσι", επί της οδού 
Καΐρη, µεταξύ των Ο.Τ. Γ728 και Γ729 µε 
κ.α. κτηµατογράφησης 07.02 και 07.06 
(Υπόθεση Κόσκορου Φώτιου, ∆ηµητρίου και 
Κων/νου, Φ.4604) 

27 94/2019 Αίτηµα περί έγκρισης καταβολής 
αποζηµιώσεως λόγω απαλλοτρίωσης 
ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην περιοχή 
"Σισµανόγλειο - Ν. Μαρούσι", επί της οδού 
Καΐρη, µεταξύ των Ο.Τ. Γ728 και Γ729 µε 
κ.α. κτηµατογράφησης 07.02 και 07.06 
(Υπόθεση Κόσκορου Φώτιου, ∆ηµητρίου και 
Κων/νου, Φ.4604) 

Αποδοχή συµµετοχής του ∆ήµου 
Αµαρουσίου στο Πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
Ι” µε τίτλο «Έργα αντιπληµµυρικής 
προστασίας» και έγκριση υποβολής 
αιτήµατος  ένταξης 

28 95/2019 Αποδοχή συµµετοχής του ∆ήµου 
Αµαρουσίου στο Πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
Ι” µε τίτλο «Έργα αντιπληµµυρικής 
προστασίας» και έγκριση υποβολής 
αιτήµατος  ένταξης 

Έγκριση ή µη της 22/2019 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: 
"Συµπλήρωση της υπ ' αριθ. 231/2016 
Α.Ο.Ε. µε την επιβολή νέων τελών 
κατάληψης Κ.Χ " 

29 96/2019 Έγκριση της 22/2019 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: 
"Συµπλήρωση της υπ ' αριθ. 231/2016 
Α.Ο.Ε. µε την επιβολή νέων τελών 
κατάληψης Κ.Χ " 

Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών 
επισκευής κάδων αποκοµιδής αστικών 
απορριµµάτων 

30 97/2019 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο εργασιών 
επισκευής κάδων αποκοµιδής αστικών 
απορριµµάτων 

Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας 
για τη µεταφόρτωση ογκωδών 
απορριµµάτων προς µεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α. 

31 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη ανάθεσης σε ιδιώτη της 
υπηρεσίας για τον καθαρισµό και 
αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και 
οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας 

32 98/2019 Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη της υπηρεσίας 
για τον καθαρισµό και αποψίλωση 
κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 
λόγους πυρασφάλειας 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη της απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή µη 
παραχώρησης αναπηρικής θέσης 
στάθµευσης οχήµατος σε Κοινόχρηστο χώρο 
(οδόστρωµα), επί της οδού Κυπρίων 
Αγωνιστών αρ. 17 (υπόθεση κ. 
Κωστόπουλου Νικόλαου)" 

33 99/2019 Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή µη 
παραχώρησης αναπηρικής θέσης 
στάθµευσης οχήµατος σε Κοινόχρηστο χώρο 
(οδόστρωµα), επί της οδού Κυπρίων 
Αγωνιστών αρ. 17 (υπόθεση κ. 
Κωστόπουλου Νικόλαου)" 

Έγκριση ή µη της απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Επικαιροποίηση των υπ' αριθµ. 134/2014 & 
274/2015 Αποφάσεων ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων" 

34 100/2019 Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Επικαιροποίηση των υπ' αριθµ. 134/2014 & 
274/2015 Αποφάσεων ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων" 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Σουλτάνα Παρασκευοπούλου 
26/2/2019 
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