
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 014947 27/3/2015 για συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/03/2015 και ώρα 19:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Επικύρωση πρακτικών 25ης και 26ης Συνεδρίασης (Ειδικής) έτους 2014

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ιδιώτη της 

υπηρεσίας για τη μεταφορά ογκωδών 

αντικειμένων σε ΧΥΤΑ

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

109/2015 Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη της 

υπηρεσίας για τη μεταφορά ογκωδών 

αντικειμένων σε ΧΥΤΑ

Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ από τον 

υπ'αριθ.773/26.11.13 χρηματικό κατάλογο 

και επαναβεβαίωση Υπόθεση: ASTARTI 

PRODUCTIONS AE

1 110/2015 Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ από τον 

υπ'αριθ.773/26.11.13 χρηματικό κατάλογο 

και επαναβεβαίωση Υπόθεση: ASTARTI 

PRODUCTIONS AE

Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  

Κ.Ο.Κ. (υποθ. Τσαντήλας, κ.λ.π.)

2 111/2015 Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  

Κ.Ο.Κ. (υποθ. Τσαντήλας, κ.λ.π.)

Διαγραφή τέλους καθαριότητας, φόρου 

ηλεκτροδοτοτούμενων χώρων. Τ.Α.Π. από 

τους υπ΄αριθμ. 129/17-02-2015 & 

722/20-10-2014 Χ.Κ. (υποθ.: ΚΟΛΙΝΙΑΤΗΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ)

3 112/2015 Διαγραφή τέλους καθαριότητας, φόρου 

ηλεκτροδοτοτούμενων χώρων. Τ.Α.Π. από 

τους υπ΄αριθμ. 129/17-02-2015 & 

722/20-10-2014 Χ.Κ. (υποθ.: ΚΟΛΙΝΙΑΤΗΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ)

Διαγραφή τέλους αγοράς και συντήρησης 

οστεοθήκης από τον υπ.αριθμ. 

42/19-01-2015 χρηματικό κατάλογο και 

επαναβεβαίωση (υποθ.:Δεσύπρη Μάρκου)

4 113/2015 Διαγραφή τέλους αγοράς και συντήρησης 

οστεοθήκης από τον υπ.αριθμ. 

42/19-01-2015 χρηματικό κατάλογο και 

επαναβεβαίωση (υποθ.:Δεσύπρη Μάρκου)

Διαγραφή τέλους καθαριότητας και φόρου 

ηλεκτροδοτοτούμενων χωρων  από τον υπ 

αριθ.129/17-02-2015 χρηματικό κατάλογο 

Υπόθεση : ΠΕΤ ΣΙΤΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ

5 114/2015 Διαγραφή τέλους καθαριότητας και φόρου 

ηλεκτροδοτοτούμενων χωρων  από τον υπ 

αριθ.129/17-02-2015 χρηματικό κατάλογο 

Υπόθεση : ΠΕΤ ΣΙΤΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ

Διαγραφή οφειλών  τελών Ύδρευσης 

(υπόθεση: Μαμάσουλα)

6 115/2015 Διαγραφή οφειλών  τελών Ύδρευσης 

(υπόθεση: Μαμάσουλα)

Διαγραφή ή μη οφειλών  τελών Ύδρευσης 

(υπόθεση: Κρεμμύδη)

7 116/2015 Διαγραφή οφειλών  τελών Ύδρευσης 

(υπόθεση: Κρεμμύδη)

Διαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού 

ποσού οφειλής ύδρευσης ΥΠΟΘΕΣΗ : 

Παπάζογλου Μιχαήλ

8 117/2015 Διαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού 

ποσού οφειλής ύδρευσης ΥΠΟΘΕΣΗ : 

Παπάζογλου Μιχαήλ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Διαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού 

ποσού οφειλής ύδρευσης ΥΠΟΘΕΣΗ : Η 

με αρ.πρωτ.013890/20-03-2015 αίτηση 

του Κου Χατζηγρηγορίου Ιωάννη

9 118/2015 Διαγραφή και επαναβεβαίωση ορθού 

ποσού οφειλής ύδρευσης ΥΠΟΘΕΣΗ : Η 

με αρ.πρωτ.013890/20-03-2015 αίτηση 

του Κου Χατζηγρηγορίου Ιωάννη

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν από καταβολή δημοτικού 

τέλους 0,5% 

Υπόθεση: Χήρα Γεωργία

10 119/2015 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν από καταβολή δημοτικού 

τέλους 0,5% 

Υπόθεση: Χήρα Γεωργία

Απόδοση μέρους ποσού (Α΄Δόση) από τον 

φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 

2015, για την κάλυψη λειτουργικών και 

άλλων δαπανών των Σχολικών Επιτροπών

11 120/2015 Απόδοση μέρους ποσού (Α΄Δόση) από τον 

φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 

2015, για την κάλυψη λειτουργικών και 

άλλων δαπανών των Σχολικών Επιτροπών

Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού 

Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών

12 121/2015 Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού 

Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα  του Έργου    "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ"

13 122/2015 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα  του Έργου    "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ"

Οριστική παραλαβή των μελετών με τίτλο: 

"Επικαιροποίηση Υδρογεωτεχνικής 

Μελέτης (μείωση απόστασης από το 

υφιστάμενο Νεκροταφείο)" και 

"Επικαιροποίηση μελέτης Γεωλογικής 

Καταλληλότητας (μείωση απόστασης από 

το υφιστάμενο Νεκροταφείο)"

14 123/2015 Οριστική παραλαβή των μελετών με τίτλο: 

"Επικαιροποίηση Υδρογεωτεχνικής 

Μελέτης (μείωση απόστασης από το 

υφιστάμενο Νεκροταφείο)" και 

"Επικαιροποίηση μελέτης Γεωλογικής 

Καταλληλότητας (μείωση απόστασης από 

το υφιστάμενο Νεκροταφείο)"

Έγκριση ή μη σύναψης μνημονίου 

συνεργασίας σχετικά με τη διενέργεια 

αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο 

πλαίσιο του έργου «Βιοκλιματική 

αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου 

Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής 

πεζών-ποδηλάτων»

15 124/2015 Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας 

σχετικά με τη διενέργεια αρχαιολογικών 

ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του 

έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών 

του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας 

διαδρομής πεζών-ποδηλάτων»

Παράταση ή μη υλοποίησης του 

προγράμματος «Ανάπτυξη και εφαρμογή 

ενός προγράμματος προώθησης της 

φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά και 

ενήλικες στο νομό Αττικής» του 

Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

16 125/2015 Παράταση υλοποίησης του προγράμματος 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

προγράμματος προώθησης της φυσικής 

δραστηριότητας σε παιδιά και ενήλικες στο 

νομό Αττικής» του Χαροκόπειου 

Πανεπιστημίου Αθηνών

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου για την 

Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας 

διαδρομής πεζών - ποδηλάτων»

17 126/2015 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου για την 

Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας 

διαδρομής πεζών - ποδηλάτων»

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με 

τίτλο: «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων Δήμου Αμαρουσίου»

18 127/2015 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με 

τίτλο: «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων Δήμου Αμαρουσίου»

Προγραμματισμός προσλήψεων 

προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης 

έργου έτους 2015- 2016 με αντίτιμο

19 128/2015 Προγραμματισμός προσλήψεων 

προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης 

έργου έτους 2015- 2016 με αντίτιμο

Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου 

<<Oργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου - 

Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)>>

20 129/2015 Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου 

<<Oργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου - 

Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)>>
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για 

μείωση ύψους μισθώματος ακινήτου που 

εκμισθώνει ο Δήμος (κατ΄εφαρμογή των 

διατάξεων του νόμου 4071/2012)

21 130/2015 Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για 

μείωση ύψους μισθώματος ακινήτου που 

εκμισθώνει ο Δήμος (κατ΄εφαρμογή των 

διατάξεων του νόμου 4071/2012)

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 40/2015  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : 

"Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 

λόγω θανάτου (υπόθεση Παναγιωτάκη 

Κωνσταντίνου)"

22 131/2015 Έγκριση της υπ' αριθμ. 40/2015  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : 

"Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 

λόγω θανάτου (υπόθεση Παναγιωτάκη 

Κωνσταντίνου)"

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 41/2015  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : 

"Έγκριση η μη έγκριση θέσης 

φορτοεκφόρτωσης(υπόθεση Ζώτου 

Ιωάννη)"

23 132/2015 Έγκριση της υπ' αριθμ. 41/2015  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : 

"Έγκριση η μη έγκριση θέσης 

φορτοεκφόρτωσης(υπόθεση Ζώτου 

Ιωάννη)"

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Κων/νος Μπίκας
1/4/2015
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