
 
 

 

 
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΜΑΡΟΥΣΙ 18/6/2010 
 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  
 
 ΠΡΟΣ 
 1.  Τον Δήμαρχο 
 2.  Τους Δημοτικούς Συμβούλους 
 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 22/6/2010 ημέρα  
 Τρίτη και ώρα 19:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 N. 3463/2006  στο 
 Δημοτικό  Κατάστημα (Βασ. Σοφίας 9 - Δημ. Μόσχα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
 παρακάτω θέματα :  
 
 
 
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 1 Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου (Δ.Ε.Α.Δ.Α.) σε 
 κοινή ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία "Επιχειρησιακή Α.Ε. Δήμου 
 Αμαρουσίου - Κοινή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α." 
 2  Αποδοχή ή μη καταλόγου εργαζομένων που αποτελούν πλεονάζον προσωπικό της 
 αμιγούς επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 
 Αμαρουσίου (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" 
 3 Αποδοχή ή μη της μεταφοράς μέρους από το πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς 
 επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
 (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" στην "Κοινωφελή Επιχείρηση Αλληλεγγύης και Πρόληψης Δήμου 
 Αμαρουσίου (Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α.)" 
 4 Αποδοχή ή μη της μεταφοράς μέρους από το πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς 
 επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
 (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" στην "Κοινωφελή Επιχείρηση Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου 
 (Κ.Ε.ΤΕ.ΠΟ.Δ.Α.)" 
 5 Αποδοχή ή μη της μεταφοράς μέρους από το πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς 
 επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
 (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" στην "Κοινωφελή Επιχείρηση Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας Δήμου 
 Αμαρουσίου (Κ.Ε.ΣΥ.ΚΥ.Δ.Α.)" 
 6 Αποδοχή ή μη της μεταφοράς μέρους από το πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς 
 επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
 (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" στην "Κοινωφελή Επιχείρηση Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης Δήμου 
 Αμαρουσίου (Κ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α.)" 
 7 Αποδοχή ή μη της μεταφοράς μέρους από το πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς 
 επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
 (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αμαρουσίου" 
 8 Αποδοχή ή μη της μεταφοράς μέρους από το πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς 
 επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
 (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
 Αμαρουσίου 'Σπύρος Λούης'" 
 9 . Αποδοχή ή μη της μεταφοράς μέρους από το πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς 



 
 

 

 επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
 (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Οργανισμός Μουσείων Δήμου 
 Αμαρουσίου 'Αμαρυσία Άρτεμις'" 
 10 Αποδοχή ή μη της μεταφοράς μέρους από το πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς 
 επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
 (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αμαρουσίου" 
 11 Αποδοχή ή μη της μεταφοράς μέρους από το πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς 
 επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
 (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου 
 Αμαρουσίου" 
 12 Αποδοχή ή μη της μεταφοράς μέρους από το πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς 
 επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
 (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Οργανισμός Περιβάλλοντος Δήμου 
 Αμαρουσίου" 
 13 Αποδοχή ή μη της μεταφοράς μέρους από το πλεονάζον προσωπικό της αμιγούς 
 επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
 (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" στο Δήμο Αμαρουσίου 
 14 Έγκριση ή μη καταλόγου εργαζομένων που κρίνονται ως πλεονάζον προσωπικό της 
 αμιγούς επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 
 Αμαρουσίου (Δ.Ε.Α.Δ.Α.)" και θα διατεθούν σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νομαρχιακή 
 Αυτοδιοίκηση της Χώρας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 
 ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή σε Δήμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου 
 δικαίου αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
 15 Ονομασία του γηπέδου που περικλείεται από τις οδούς Αργοναυτών, Μεσογείων, 
 Φειδίου στην περιοχή Κοκκινιά, σε "ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ" 
 16 Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 325 και 425/2009 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 
 αναφορικά με την  τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 5 
 της περιοχής Άγιος Θωμάς του Δήμου Αμαρουσίου. 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 * Γραφείο Δημάρχου 
 * Υπεύθυνο καθαριότητας (κ. Γεωργίου) 
 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 * Κο Πίπα 
 


