
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. 15757 22/3/2019 για την 7/2019 συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 26/03/2019 και ώρα 18:30 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Λήψη απόφασης για τους συµβασιούχους 
εργαζόµενους καθηγητές µουσικής, στο 
∆ηµοτικό Ωδείο του ∆ήµου Αµαρουσίου 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

102/2019 Λήψη απόφασης για τους συµβασιούχους 
εργαζόµενους καθηγητές µουσικής, στο 
∆ηµοτικό Ωδείο του ∆ήµου Αµαρουσίου 

Α΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 
έτους 2019 

1 137/2019 Α΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 
έτους 2019 

2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2019 

2 138/2019 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2019 

1η Αναµόρφωση προυπολογισµού του 
Ν.Π.∆.∆. << Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου >> οικονοµικού έτους 2019 

3 139/2019 1η Αναµόρφωση προυπολογισµού του 
Ν.Π.∆.∆. << Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου >> οικονοµικού έτους 2019 

∆ιαγραφή οφειλών λόγω διακοπής 
ηλεκτροδότησης σύµφωνα µε άρθρο 222 του 
ν.4555/2018 (Υπόθεση Σ.Ο µε 
αρ.καρτ.12201) 

4 103/2019 ∆ιαγραφή οφειλών λόγω διακοπής 
ηλεκτροδότησης σύµφωνα µε άρθρο 222 του 
ν.4555/2018 (Υπόθεση Σ.Ο µε 
αρ.καρτ.12201) 

∆ιαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και επαναβεβαίωση 
οφειλετών  
(υπόθεση Μ.Γ. µε αριθµό 194704 και Μ.Ε. µε 
αριθµό καρτέλας Μ.Ε. 194703) 

5 104/2019 ∆ιαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και επαναβεβαίωση 
οφειλετών  
(υπόθεση Μ.Γ. µε αριθµό 194704 και Μ.Ε. µε 
αριθµό καρτέλας Μ.Ε. 194703) 

∆ιαγραφή οφειλών από επιστραφέντα 
ανεξόφλητα ∆ηµοτικά Τέλη (υπόθεση Θ.Σ. 
µε αριθµό 182554) 

6 105/2019 ∆ιαγραφή οφειλών από επιστραφέντα 
ανεξόφλητα ∆ηµοτικά Τέλη (υπόθεση Θ.Σ. 
µε αριθµό 182554) 

∆ιαγραφή οφειλών για χρέωση δαπάνης 
αγωγού αποχέτευσης για το ακίνητο επί της 
οδού ∆έγλερη 9 Υπόθεση: -  Χ.Β. του Ν. µε 
αρ.καρτ.074562 ID 69672 - Χ.Ν. του Α. µε 
αρ.καρτ. 048878 ID 44458 

7 106/2019 ∆ιαγραφή οφειλών για χρέωση δαπάνης 
αγωγού αποχέτευσης για το ακίνητο επί της 
οδού ∆έγλερη 9 Υπόθεση: -  Χ.Β. του Ν. µε 
αρ.καρτ.074562 ID 69672 - Χ.Ν. του Α. µε 
αρ.καρτ. 048878 ID 44458 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Α) Επικαιροποίηση της υπ’αρ.360/2012  
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
εφαρµογής του αρ. 33 Ν. 4067/2012 «Νέος 
Οικοδοµικός Κανονισµός» 
Β)  ∆ιαγραφή των οφειλών για τους 
υπόχρεους που αναφέρονται στην   
 υπ’ αριθµ. 167/2010 Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

8 107/2019 Α) Επικαιροποίηση της υπ’αρ.360/2012  
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
εφαρµογής του αρ. 33 Ν. 4067/2012 «Νέος 
Οικοδοµικός Κανονισµός» 
Β)  ∆ιαγραφή των οφειλών για τους 
υπόχρεους που αναφέρονται στην   
 υπ’ αριθµ. 167/2010 Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

Επανυπολογισµός τελών κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου (ΥΠΟΘΕΣΗ: Η.Κ.Η. 
Ε.Π.Ε., αριθ. καρτ. 20528) 

9 108/2019 Επανυπολογισµός τελών κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου (ΥΠΟΘΕΣΗ: Η.Κ.Η. 
Ε.Π.Ε., αριθ. καρτ. 20528) 

Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του 
χρόνου ταφής (υποθ. Άννα Κυπραίου) 

10 109/2019 Έγκριση αιτήµατος για παράταση του 
χρόνου ταφής (υποθ. Άννα Κυπραίου) 

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

11 110/2019 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Β' κατανοµής 2019, για την 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)" 

Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 
1/1/2018 µέχρι 31/12/2018, από τον Φόρο 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις 
Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αµαρουσίου 

12 111/2019 Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 
1/1/2018 µέχρι 31/12/2018, από τον Φόρο 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις 
Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αµαρουσίου 

Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων παραλαβής 
ανταλλακτικών / εξοπλισµού και εργασιών 
για την συντήρηση και επισκευή οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργου 

13 112/2019 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής 
ανταλλακτικών / εξοπλισµού και εργασιών 
για την συντήρηση και επισκευή οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργου 

Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 

14 113/2019 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 

Έγκριση ή µη σύστασης προσωρινής 
προσωποπαγούς θέσης 

15 114/2019 Έγκριση σύστασης προσωρινής 
προσωποπαγούς θέσης 

Έγκριση σύναψης σύµβασης πληρωµής 
τελών διοδίων µεταξύ του ∆ήµου 
Αµαρουσίου και της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε." για τη διέλευση 
οχηµάτων του ∆ήµου από την Αττική Οδό 
για το έτος 2019 

16 115/2019 Έγκριση σύναψης σύµβασης πληρωµής 
τελών διοδίων µεταξύ του ∆ήµου 
Αµαρουσίου και της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε." για τη διέλευση 
οχηµάτων του ∆ήµου από την Αττική Οδό 
για το έτος 2019 

Έγκριση ή µη της αντικατάστασης µέλους 
της επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών για το 
έργο "∆ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων 
περιοχής Αγ. Θωµά" 

17 116/2019 Έγκριση της αντικατάστασης µέλους της 
επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών για το 
έργο "∆ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων 
περιοχής Αγ. Θωµά" 

Έγκριση ή µη της επιτροπής χαρακτηρισµού 
εδαφών για το έργο <<Αντιπληµµυρικά Έργα 
περιοχής Πολυδρόσου>> 

18 117/2019 Έγκριση της επιτροπής χαρακτηρισµού 
εδαφών για το έργο <<Αντιπληµµυρικά Έργα 
περιοχής Πολυδρόσου>> 

Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής 
Οριστικής Παραλαβής του έργου <<∆ίκτυο 
αποχέτευσης οµβρίων περιοχής Ν.Λέσβου 
∆ήµου Αµαρουσίου>> 

19 118/2019 Έγκριση Σύστασης Επιτροπής Οριστικής 
Παραλαβής του έργου <<∆ίκτυο 
αποχέτευσης οµβρίων περιοχής Ν.Λέσβου 
∆ήµου Αµαρουσίου>> 

Έγκριση ή µη του 6ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού 
(Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του 
Έργου "Απορροή όµβριων υδάτων περιοχής 
Στουντίου Α" 

20 119/2019 Έγκριση του 6ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού 
(Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του 
Έργου "Απορροή όµβριων υδάτων περιοχής 
Στουντίου Α" 

Έγκριση ή µη µουσικής εκδήλωσης µε την 
χορωδία "Τερψιχόρη Παπαστεφάνου" 

21 120/2019 Έγκριση µουσικής εκδήλωσης µε την 
χορωδία "Τερψιχόρη Παπαστεφάνου" 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη συµµετοχής του ∆ήµου 
Αµαρουσίου στον 2ο Αττικό Αγώνα ∆ρόµου 
του “Ολοι Μαζί Μπορούµε” για την ενίσχυση 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου 

22 121/2019 Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Αµαρουσίου 
στον 2ο Αττικό Αγώνα ∆ρόµου του “Ολοι 
Μαζί Μπορούµε” για την ενίσχυση του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου 

Λήψη απόφασης για ανανέωση συµµετοχής 
του ∆ήµου Αµαρουσίου σε Πρόγραµµα 
(α) χωριστής συλλογής ειδών ένδυσης-
υπόδησης και  
(β) συλλογής άδειων µελανοδοχείων ∆ήµου 

23 122/2019 Λήψη απόφασης για ανανέωση συµµετοχής 
του ∆ήµου Αµαρουσίου σε Πρόγραµµα 
(α) χωριστής συλλογής ειδών ένδυσης-
υπόδησης και  
(β) συλλογής άδειων µελανοδοχείων ∆ήµου 

Aνοιγµα λογαριασµού ∆ήµου Αµαρουσίου σε 
πιστωτικό ίδρυµα για κατάθεση πάγιας 
προκαταβολής 

24 123/2019 Aνοιγµα λογαριασµού ∆ήµου Αµαρουσίου σε 
πιστωτικό ίδρυµα για κατάθεση πάγιας 
προκαταβολής 

Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµιώσεως 
λόγω ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων µε 
Κωδικό Αριθµό Κτηµατογράφησης 019955, η 
οποία βρίσκεται στα Ο.Τ. 926-927-1009 της 
περιοχής "Σωρός-Λάκκα Κόττου" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου (Υπόθεση Ανδρινοπούλου - 
Σωτηροπούλου Αικατερίνη  Φ.2013) 

25 124/2019 Έγκριση καταβολής αποζηµιώσεως λόγω 
ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων µε Κωδικό 
Αριθµό Κτηµατογράφησης 019955, η οποία 
βρίσκεται στα Ο.Τ. 926-927-1009 της 
περιοχής "Σωρός-Λάκκα Κόττου" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου (Υπόθεση Ανδρινοπούλου - 
Σωτηροπούλου Αικατερίνη  Φ.2013) 

Έγκριση ή µη σύναψης προγραµµατικής 
σύµβασης µε το Υπουργείο Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης και έγκριση όρων αυτής 

26 125/2019 ∆ΕΝ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 

Έγκριση ή µη σύναψης συµφώνου 
συνεργασίας µε σκοπό τη δηµιουργία και 
λειτουργία Κέντρου Επιχειρηµατικότητας 
∆ήµου Αµαρουσίου 

27 126/2019 Έγκριση σύναψης συµφώνου συνεργασίας 
µε σκοπό τη δηµιουργία και λειτουργία 
Κέντρου Επιχειρηµατικότητας ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

Έγκριση ή µη σύναψης συµφώνου 
συνεργασίας µε αντικείµενο την ανέγερση και 
λειτουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης µε 
αµαξίδιο 

28 127/2019 Έγκριση σύναψης συµφώνου συνεργασίας 
µε αντικείµενο την ανέγερση και λειτουργία 
γηπέδου καλαθοσφαίρισης µε αµαξίδιο 

Έγκριση της συµµετοχής του ∆ήµου 
Αµαρουσίου πρόγραµµα WIFI4EU στο 
πλαίσιο του µηχανισµού "ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ" CEF-WIFI4EU 

29 128/2019 Έγκριση της συµµετοχής του ∆ήµου 
Αµαρουσίου πρόγραµµα WIFI4EU στο 
πλαίσιο του µηχανισµού "ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ" CEF-WIFI4EU 

Λήψη Απόφασης για την Επιλογή και τον 
Καθορισµό Αµοιβής Εταιρείας Ορκωτών 
Ελεγκτών-Λογιστών της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου για τον 
διαχειριστικό έλεγχο της οικονοµικής χρήσης 
2018 

30 129/2019 Λήψη Απόφασης για την Επιλογή και τον 
Καθορισµό Αµοιβής Εταιρείας Ορκωτών 
Ελεγκτών-Λογιστών της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου για τον 
διαχειριστικό έλεγχο της οικονοµικής χρήσης 
2018 

Αποδοχή συµµετοχής του ∆ήµου 
Αµαρουσίου στο Πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
Ι” µε τίτλο «Ανέγερση και επανάχρηση 
δηµοτικών κτηρίων» και έγκριση υποβολής 
αιτήµατος  ένταξης 

31 131/2019 Αποδοχή συµµετοχής του ∆ήµου 
Αµαρουσίου στο Πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
Ι” µε τίτλο «Ανέγερση και επανάχρηση 
δηµοτικών κτηρίων» και έγκριση υποβολής 
αιτήµατος  ένταξης 

Αποδοχή ή µη προτάσεων για δωρεά 
µελετών άνευ ανταλλάγµατος για την πράξη 
“Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, για την 
δηµιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων 
και λοιπών υποστηρικτικών χώρων” 

32 130/2019 Αποδοχή προτάσεων για δωρεά µελετών 
άνευ ανταλλάγµατος για την πράξη 
“Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, για την 
δηµιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων 
και λοιπών υποστηρικτικών χώρων” 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη της 5/2019 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Λήψη απόφασης για συµµετοχή  σε 
Πρόγραµµα Ανακύκλωσης 
χρησιµοποιηµένων Συσσωρευτών των 
Οχηµάτων και Μηχανηµάτων του ∆ήµου 
Αµαρουσίου" 

33 132/2019 Έγκριση της 5/2019 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Λήψη απόφασης για συµµετοχή  σε 
Πρόγραµµα Ανακύκλωσης 
χρησιµοποιηµένων Συσσωρευτών των 
Οχηµάτων και Μηχανηµάτων του ∆ήµου 
Αµαρουσίου" 

Έγκριση ή µη της απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Τροποποίηση 
του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στα 
Ο.Τ. 590-591 και 1139 της Π.Ε.13 "Κάτω 
Σωρός" του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

34 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη της 6/2019 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Έγκριση ή µη θέσης φορτοεκφόρτωσης σε 
κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της 
οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 14, στο Μαρούσι" 

35 133/2019 Έγκριση της 6/2019 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Έγκριση ή µη θέσης φορτοεκφόρτωσης σε 
κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της 
οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 14, στο Μαρούσι" 

Έγκριση ή µη της απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή µη 
θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο 
χώρο (οδόστρωµα), επί της οδού Αγ. 
Κωνσταντίνου αρ. 59, στο Μαρούσι" 

36 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη της 51/2018 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Έγκριση ή µη µετατόπισης περιπτέρου στο 
∆ήµο Αµαρουσίου, σε νέα θέση επί της 
Κυπρίων Αγωνιστών & Μεσογείων (Ο.Τ. 
760α - πρώην 746α)" 

37 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

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

38 134/2019 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για τη 
µεταφόρτωση ογκωδών απορριµµάτων 
προς µεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α. 

Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών 
καθαρισµού Graffiti,αφισών, αυτοκόλλητων 
κ.λπ. στους κοινοχρήστους χώρους 

39 135/2019 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο εργασιών 
καθαρισµού Graffiti,αφισών, αυτοκόλλητων 
κ.λπ. στους κοινοχρήστους χώρους 

Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο της 
υπηρεσίας µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ  (ΑΕΚΚ)» 

40 136/2019 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας 
µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ  (ΑΕΚΚ)» 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Σουλτάνα Παρασκευοπούλου 
27/3/2019 
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