
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆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. 009996 14/02/2014 για συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 18/02/2014 και ώρα 19:00 και περίληψη των αποφάσεων 
που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος 1 48/2014 Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος 

2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2014 

2 49/2014 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2014 

∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού ποσού 
οφειλής ύδρευσης (ΥΠΟΘΕΣΗ : Αρβανίτη 
Κωνσταντίνα) 

3 50/2014 ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού ποσού 
οφειλής ύδρευσης (ΥΠΟΘΕΣΗ : Αρβανίτη 
Κωνσταντίνα) 

∆ιαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) 

4 51/2014 ∆ιαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) 

∆ιαγραφή δόσεων από τον υπ΄αριθµ. 
36/14.1.2014 χρηµατικό κατάλογο 
(Υπόθεση: Λάντος Γεράσιµος) 

5 52/2014 ∆ιαγραφή δόσεων από τον υπ΄αριθµ. 
36/14.1.2014 χρηµατικό κατάλογο 
(Υπόθεση: Λάντος Γεράσιµος) 

∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
(υποθ. Ράγκος Σωτήριος, κ.τ.λ.) 

6 53/2014 ∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
(υποθ. Ράγκος Σωτήριος, κ.τ.λ.) 

∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
(υποθ. Σερντάρη Ασπασία, κτ.λ.) 

7 54/2014 ∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
(υποθ. Σερντάρη Ασπασία, κτ.λ.) 

Εγκριση για την Υπογραφή Σύµβασης 
∆εσµευµένου Λογαριασµού (escrow 
account) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού 
Προγράµµατος <<Αστική Αναζωογόνηση 
2012-2015>> - του Πράσινου Ταµείου για το 
έτος 2013 

8 55/2014 Εγκριση για την Υπογραφή Σύµβασης 
∆εσµευµένου Λογαριασµού (escrow 
account) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού 
Προγράµµατος <<Αστική Αναζωογόνηση 
2012-2015>> - του Πράσινου Ταµείου για το 
έτος 2013 

Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«ATTIKH 2007-2013» (Πρόσκληση 44/ 
01.02.2012 της ΕΕΤΑΑ) 

9 56/2014 Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«ATTIKH 2007-2013» (Πρόσκληση 44/ 
01.02.2012 της ΕΕΤΑΑ) 

Μεταφορά του Ευρωπαϊκού Έργου 
«CASCADE» στο πλαίσιο του 
προγράµµατος IEE  για το έτος 2010, από τη 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του 
∆ήµου(∆.Ε.Α.∆.Α) στο ∆ήµο Αµαρουσίου, 
λόγω εκκαθάρισης της πρώτης 

10 57/2014 Μεταφορά του Ευρωπαϊκού Έργου 
«CASCADE» στο πλαίσιο του 
προγράµµατος IEE  για το έτος 2010, από τη 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του 
∆ήµου(∆.Ε.Α.∆.Α) στο ∆ήµο Αµαρουσίου, 
λόγω εκκαθάρισης της πρώτης 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Μεταφορά του Ευρωπαϊκού Έργου 
«Recycling @Home»( στο πλαίσιο του 
προγράµµατος LIFE+ για το έτος 2011), από 
τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του 
∆ήµου (∆.Ε.Α.∆.Α) στο ∆ήµο Αµαρουσίου, 
λόγω εκκαθάρισης της πρώτης 

11 58/2014 Μεταφορά του Ευρωπαϊκού Έργου 
«Recycling @Home»( στο πλαίσιο του 
προγράµµατος LIFE+ για το έτος 2011), από 
τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του 
∆ήµου (∆.Ε.Α.∆.Α) στο ∆ήµο Αµαρουσίου, 
λόγω εκκαθάρισης της πρώτης 

Εγκριση 1ης Αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του 
Νοµικού Προσώπου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α 

12 59/2014 Εγκριση 1ης Αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του 
Νοµικού Προσώπου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α 

Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών, έτους 2014, των 
Α΄/βάθµιων και Β'/βάθµιων σχολείων (Α' 
Κατανοµή, έτους 2014) 

13 60/2014 Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών, έτους 2014, των 
Α΄/βάθµιων και Β'/βάθµιων σχολείων (Α' 
Κατανοµή, έτους 2014) 

Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
δαπανών θέρµανσης, των σχολικών 
µονάδων Α΄/βάθµιας & Β΄/βάθµιας 
Εκπαίδευσης Αµαρουσίου 

14 61/2014 Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
δαπανών θέρµανσης, των σχολικών 
µονάδων Α΄/βάθµιας & Β΄/βάθµιας 
Εκπαίδευσης Αµαρουσίου 

Αποδοχή ή µη της µε αριθ. 08/2014 
απόφασης της ∆.Ε.Π.Α. σχετικής µε την 
απόδοσης µέρους ποσού, Α΄∆όση, από τον 
φόρο των Ηλεκτροδοτούµενων χώρων, για 
την κάλυψη λειτουργικών και άλλων 
δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές 

15 62/2014 Αποδοχή της µε αριθ. 08/2014 απόφασης 
της ∆.Ε.Π.Α. σχετικής µε την απόδοσης 
µέρους ποσού, Α΄∆όση, από τον φόρο των 
Ηλεκτροδοτούµενων χώρων, για την κάλυψη 
λειτουργικών και άλλων δαπανών στις 
Σχολικές Επιτροπές 

Αποδοχή ή µη της µε αριθ. 09/2014 
απόφασης της ∆.Ε.Π.Α. σχετικής µε την 
απόδοσης µέρους ποσού, Β΄∆όση, από τον 
φόρο των Ηλεκτροδοτούµενων χώρων, για 
την κάλυψη λειτουργικών και άλλων 
δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές 

16 63/2014 Αποδοχή της µε αριθ. 09/2014 απόφασης 
της ∆.Ε.Π.Α. σχετικής µε την απόδοσης 
µέρους ποσού, Β΄∆όση, από τον φόρο των 
Ηλεκτροδοτούµενων χώρων, για την κάλυψη 
λειτουργικών και άλλων δαπανών στις 
Σχολικές Επιτροπές 

∆ιαγραφή οφειλών ∆ήµου Αµαρουσίου προς 
τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις του, από τα 
Λογιστικά του βιβλία 

17 64/2014 ∆ιαγραφή οφειλών ∆ήµου Αµαρουσίου προς 
τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις του, από τα 
Λογιστικά του βιβλία 

Εγκριση διάθεσης πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 

18 65/2014 Εγκριση διάθεσης πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 

Καθορισµός παράλληλης άσκησης 
αρµοδιοτήτων από ∆ήµο Αµαρουσίου και 
Ελληνική Αστυνοµία, εξαιτίας της 
κατάργησης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

19 66/2014 Καθορισµός παράλληλης άσκησης 
αρµοδιοτήτων από ∆ήµο Αµαρουσίου και 
Ελληνική Αστυνοµία, εξαιτίας της 
κατάργησης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

Συµπλήρωση της υπ' αρ. 304/2013 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

20 67/2014 Συµπλήρωση της υπ' αρ. 304/2013 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έγκριση ή µη της τροποποίησης της 
συστατικής πράξης του νπδδ «Οργανισµός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Αµαρουσίου - 'Αµαρυσία Άρτεµις'» 

21 68/2014 Έγκριση της τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του νπδδ «Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου - 'Αµαρυσία Άρτεµις'» 

Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον 
αναπληρωτή του ως µελών της Επιτροπής 
Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων για το έτος 
2014 

22 69/2014 Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον 
αναπληρωτή του ως µελών της Επιτροπής 
Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων για το έτος 
2014 

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη 
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο 
∆ήµο µας 

23 70/2014 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη 
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο 
∆ήµο µας 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 
για την Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων 
∆ήµου Αµαρουσίου 

24 71/2014 Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 
για την Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων 
∆ήµου Αµαρουσίου 

Συµφωνητικό συνεργασίας µε την ΑΜΚΕ 
«Future Library» 

25 72/2014 Συµφωνητικό συνεργασίας µε την ΑΜΚΕ 
«Future Library» 

Εγκριση ή µη της απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Τεχνική 
Εκθεση και Τεχνικές Προδιαγραφές για την 
τοποθέτηση διαχωριστικών (windscreens) 
καταστηµάτων σε πλατείες, πεζοδρόµους και 
πεζοδρόµια του ∆ήµου Αµαρουσίου 

26 73/2014 Εγκριση της απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Τεχνική 
Εκθεση και Τεχνικές Προδιαγραφές για την 
τοποθέτηση διαχωριστικών (windscreens) 
καταστηµάτων σε πλατείες, πεζοδρόµους και 
πεζοδρόµια του ∆ήµου Αµαρουσίου 

Εγκριση ή µη της απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Εγκριση ή µη 
µέτρων οδικής ασφάλειας για τα δηµόσια 
σχολεία του ∆ήµου µας 

27 74/2014 Εγκριση της απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Εγκριση ή µη 
µέτρων οδικής ασφάλειας για τα δηµόσια 
σχολεία του ∆ήµου µας 

Έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου 

28 75/2014 Έγκριση ανανέωσης αδειών υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου 

Έγκριση ή µη  της  υπ'αριθ  8/2011 µελέτης 
του έργου "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ'' 

29 76/2014 Έγκριση της  υπ'αριθ  8/2011 µελέτης του 
έργου "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ'' 

∆ωρεάν παραχώρηση µιας αίθουσας και 
µιας αποθήκης στο κλειστό γυµναστήριο 
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ στον Αθλητικό Σύλλογο "ΝΙΚΗ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

30 77/2014 ∆ωρεάν παραχώρηση µιας αίθουσας και 
µιας αποθήκης στο κλειστό γυµναστήριο 
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ στον Αθλητικό Σύλλογο "ΝΙΚΗ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Νοµιµοποίηση, κατόπιν υπαγωγής στις 
διατάξεις του Ν. 4178/2013, στεγάστρου 
στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της 
Βορέειου Βιβλιοθήκης ∆ήµου Αµαρουσίου 
και τοποθέτηση περιµετρικών 
υαλοπετασµάτων 

31 78/2014 Νοµιµοποίηση, κατόπιν υπαγωγής στις 
διατάξεις του Ν. 4178/2013, στεγάστρου 
στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της 
Βορέειου Βιβλιοθήκης ∆ήµου Αµαρουσίου 
και τοποθέτηση περιµετρικών 
υαλοπετασµάτων 

Επιλογή δικαιούχων για  χορήγηση αδειών 
πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου τύπου Β' 

32 79/2014 Επιλογή δικαιούχων για  χορήγηση αδειών 
πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου τύπου Β' 

Έγκριση ή µη µεταβίβασης και παράδοσης 
στην Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. των δικτύων ύδρευσης 
των περιοχών «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», 
«ΨΑΛΙ∆Ι», «ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ», «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» και «ΣΩΡΟΣ» του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

33 80/2014 Έγκριση µεταβίβασης και παράδοσης στην 
Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. των δικτύων ύδρευσης των 
περιοχών «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», «ΨΑΛΙ∆Ι», 
«ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ», «ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» και «ΣΩΡΟΣ» του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κων/νος Μπίκας 
24/02/2014 
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