
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. 026793 5/6/2015 για συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 09/06/2015 και ώρα 19:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Επικύρωση πρακτικών 7ης και 8ης Συνεδρίασης έτους 2015 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Ψήφισµα για προσβασιµότητα ΑΜΕΑ στα 
περίπτερα 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

193/2015 Ψήφισµα για προσβασιµότητα ΑΜΕΑ στα 
περίπτερα 

Αίτηµα µείωσης Τιµής Ζώνης Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

194/2015 Αίτηµα µείωσης Τιµής Ζώνης 

5η Αναµόρφωση προυπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2015 

1 195/2015 5η Αναµόρφωση προυπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2015 

2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του 
Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής 
και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου"  
οικονοµικού έτους 2015 

2 196/2015 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του 
Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής 
και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου"  
οικονοµικού έτους 2015 

∆ιαγραφή προστίµων παράνοµης 
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από τους 
υπ' αριθ.274/20-04-2015, 44/19-01-2015  & 
115/11-02-2015 Χ.Κ. 

3 224/2015 ∆ιαγραφή προστίµων παράνοµης 
κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από τους 
υπ' αριθ.274/20-04-2015, 44/19-01-2015  & 
115/11-02-2015 Χ.Κ. 

∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ 
και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες 
(υποθ. AUTOHELLAS ATEE) 

4 197/2015 ∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ 
και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες 
(υποθ. AUTOHELLAS ATEE) 

∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ 
και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες 
(υποθ. EUROLEASE FLEET SERVECES 
Α.Ε) 

5 198/2015 ∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ 
και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες 
(υποθ. EUROLEASE FLEET SERVECES 
Α.Ε) 

∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ 
και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες 
(υποθ. OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

6 199/2015 ∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ 
και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες 
(υποθ. OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ 
και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες 
(υποθ.ΤΣΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝ. ΦΩΤΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.) 

7 200/2015 ∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ 
και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες 
(υποθ.ΤΣΙΟΥΚΗΣ ΠΑΝ. ΦΩΤΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.) 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ 
και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες 
(υποθ.MOTORLEASE Α.Ε.) 

8 201/2015 ∆ιαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ 
και επαναβεβαίωση σε άλλους χρεώστες 
(υποθ.MOTORLEASE Α.Ε.) 

∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής για 
καταβολή δηµοτικού φόρου 0,5% Υπόθεση: 
BUFFET ΕΠΕ 

9 202/2015 ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής για 
καταβολή δηµοτικού φόρου 0,5% Υπόθεση: 
BUFFET ΕΠΕ 

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέν Υπόθεση: Πρέσσα Ζαµπέτα - 
Σύνδεση µε αγωγό αποχέτευσης 

10 203/2015 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέν Υπόθεση: Πρέσσα Ζαµπέτα - 
Σύνδεση µε αγωγό αποχέτευσης 

Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων (υποθ.Παυλίδης) 

11 204/2015 Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων (υποθ.Παυλίδης) 

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος για κάρτα ελεγχόµενης 
στάθµευσης µονίµου κατοίκου σε πέντε (5) 
ενδιαφεροµένους 

12 205/2015 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος για κάρτα ελεγχόµενης 
στάθµευσης µονίµου κατοίκου σε πέντε (5) 
ενδιαφεροµένους 

Τροποποίηση της µε αριθ. 178/2015 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η 
οποία αφορά στην "Απόδοση ποσού στις 
Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Αµαρουσίου από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, 
έτους 2015, των Α/βάθµιων και Β/βάθµιων 
σχολείων (Β΄Κατανοµή, έτους 2015)" 

13 206/2015 Τροποποίηση της µε αριθ. 178/2015 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η 
οποία αφορά στην "Απόδοση ποσού στις 
Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Αµαρουσίου από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, 
έτους 2015, των Α/βάθµιων και Β/βάθµιων 
σχολείων (Β΄Κατανοµή, έτους 2015)" 

Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών των Α', Β', Γ΄, ∆΄ και Ε΄ 
κατανοµών 2015, για την κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α )" 

14 207/2015 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών των Α', Β', Γ΄, ∆΄ και Ε΄ 
κατανοµών 2015, για την κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α )" 

Απόδοση ποσού στη "Σχολική Επιτροπή 
Α'/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Αµαρουσίου" από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την 
υλοποίηση του προγράµµατος που αφορά 
στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο για το Α' 
εξάµηνο 2015 (Ιανουάριος - Ιούνιος ) 

15 208/2015 Απόδοση ποσού στη "Σχολική Επιτροπή 
Α'/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Αµαρουσίου" από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την 
υλοποίηση του προγράµµατος που αφορά 
στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο για το Α' 
εξάµηνο 2015 (Ιανουάριος - Ιούνιος ) 

Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την 
καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων 
στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 
01/01/2015 έως 30/4/2015 

16 209/2015 Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την 
καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων 
στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 
01/01/2015 έως 30/4/2015 

Αντικατάσταση µέλους  επιτροπής  
παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και εκ νέου 
συγκρότηση αυτής 

17 210/2015 Αντικατάσταση µέλους  επιτροπής  
παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και εκ νέου 
συγκρότηση αυτής 

Σύσταση επιτροπής καταστροφής κινητών 
αντικειµένων του ∆ήµου που δεν έχουν 
καµία αξία 

18 211/2015 Σύσταση επιτροπής καταστροφής κινητών 
αντικειµένων του ∆ήµου που δεν έχουν 
καµία αξία 

Καταβολή αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας 
του ακινήτου µε κωδικό αριθµό 
κτηµατογράφησης 2803 του Ο.Τ.3α, συνοικία 
"Άνω Ψαλίδι-∆υτικά ΟΤΕ"  του ∆ήµου 
Αµαρουσίου (υπόθεση  Παναγιώτη Πυρένη, 
Νικολάου Πυρένη και Ελευθερίου Πυρένη) 

19 212/2015 Καταβολή αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας 
του ακινήτου µε κωδικό αριθµό 
κτηµατογράφησης 2803 του Ο.Τ.3α, συνοικία 
"Άνω Ψαλίδι-∆υτικά ΟΤΕ"  του ∆ήµου 
Αµαρουσίου (υπόθεση  Παναγιώτη Πυρένη, 
Νικολάου Πυρένη και Ελευθερίου Πυρένη) 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Oρισµός  µελών στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης   µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  
& του ∆ήµου Αµαρουσίου για το έργο: '' 
'∆ίκτυο αγωγών οµβρίων περιοχής Ψαλιδίου 
Αµαρουσίου'' 

20 213/2015 Oρισµός  µελών στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης   µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  
& του ∆ήµου Αµαρουσίου για το έργο: '' 
'∆ίκτυο αγωγών οµβρίων περιοχής Ψαλιδίου 
Αµαρουσίου'' 

Oρισµός  µελών στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης   µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  
& του ∆ήµου Αµαρουσίου για το έργο: '' 
Aπορροή οµβρίων υδάτων περιοχής 
'ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ'   συνολικού 
προυπολογισµού 1.758.900,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

21 214/2015 Oρισµός  µελών στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης   µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  
& του ∆ήµου Αµαρουσίου για το έργο: '' 
Aπορροή οµβρίων υδάτων περιοχής 
'ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ'   συνολικού 
προυπολογισµού 1.758.900,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

Oρισµός  µελών στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης   µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  
& του ∆ήµου Αµαρουσίου για το έργο: '' 
∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

22 215/2015 Oρισµός  µελών στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης   µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  
& του ∆ήµου Αµαρουσίου για το έργο: '' 
∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Έγκριση για σύνδεση στο δίκτυο Χαµηλής 
Τάσης του αντλιοστασίου της δηµοτικής 
γεώτρησης που βρίσκεται στη διεύθυνση 
Ιόλης πλατεία Αµ.Αρτέµιδος 

23 216/2015 Έγκριση για σύνδεση στο δίκτυο Χαµηλής 
Τάσης του αντλιοστασίου της δηµοτικής 
γεώτρησης που βρίσκεται στη διεύθυνση 
Ιόλης πλατεία Αµ.Αρτέµιδος 

Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης του 
κοινού της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης 
Πολίτη - Ληξιαρχείο 

24 217/2015 Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης του 
κοινού της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης 
Πολίτη - Ληξιαρχείο 

Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης του 
κοινού της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης 
Πολίτη - ∆ηµοτολόγιο 

25 218/2015 Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης του 
κοινού της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης 
Πολίτη - ∆ηµοτολόγιο 

Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης του 
κοινού της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης 
Πολίτη - ΚΕΠ 

26 219/2015 Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης του 
κοινού της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης 
Πολίτη - ΚΕΠ 

Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού 
της ∆/νσης Υπηρεσία ∆όµησης 

27 220/2015 Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού 
της ∆/νσης Υπηρεσία ∆όµησης 

Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού 
του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Εσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

28 221/2015 Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού 
του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Εσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού 
του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

29 222/2015 Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού 
του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Έγκριση ή µη εκµίσθωσης Γ΄ υπόγειου 
parking επί των οδών Χατζηαντωνίου αρ. 9-
11 & ∆ηµ. Ράλλη στο Ο.Τ 213 του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

30 223/2015 Έγκριση εκµίσθωσης Γ΄ υπόγειου parking 
επί των οδών Χατζηαντωνίου αρ. 9-11 & 
∆ηµ. Ράλλη στο Ο.Τ 213 του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

Επανασύσταση η µη ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 31 225/2015 Μη επανασύσταση  ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

Έγκριση ή µη διάθεσης οχήµατος στο ∆ήµο 
Μεγανησίου 

32 226/2015 Έγκριση διάθεσης οχήµατος στο ∆ήµο 
Μεγανησίου 

Έγκριση ή µη µεταφοράς προσωπικού από 
την υπό εκκαθάριση εταιρεία "Αθµονο 
Ακινήτων ΑΕ-ΟΤΑ" στο ∆ήµο Αµαρουσίου 

33 227/2015 Έγκριση  µεταφοράς προσωπικού από την 
υπό εκκαθάριση εταιρεία "Αθµονο Ακινήτων 
ΑΕ-ΟΤΑ" στο ∆ήµο Αµαρουσίου 

Έγκριση ή µη κοπής δένδρων 34 228/2015 Έγκριση  κοπής δένδρων 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 72/2015 
απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 
αφορά : "Καθορισµός χρονικών ορίων 
λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων 
που λειτουργούν εντός των διοικητικών 
ορίων του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

35 229/2015 Έγκριση  της υπ' αριθµ. 72/2015 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : 
"Καθορισµός χρονικών ορίων λειτουργίας 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων που 
λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου Αµαρουσίου" 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 71/2015 
απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 
αφορά : "Επανέγκριση ή µη θέσης 
στάθµευσης ΑΜΕΑ (υπόθεση Πολύζου 
Μαριγώ)" 

36 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Εγκριση ή µη της χωροθέτησης θέσεων 
εµποροπανήγυρης πέριξ του Ι. Ναού 
Αγ.Αναργύρων και συγκεκριµένα επί των 
οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Αγ. Αναργύρων, 
στο ∆ήµο Αµαρουσίου 

37 230/2015 Εγκριση  της χωροθέτησης θέσεων 
εµποροπανήγυρης πέριξ του Ι. Ναού 
Αγ.Αναργύρων και συγκεκριµένα επί των 
οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Αγ. Αναργύρων, 
στο ∆ήµο Αµαρουσίου 

Έγκριση ή µη χωροθέτησης νέων θέσεων 
των τριών περιπτέρων της πλατείας 
Ευτέρπης, στο Μαρούσι, λόγω των 
εργασιών κατασκευής του υπόγειου σταθµού 
εξυπηρέτησης οχηµάτων (Υποθέσεις 
Παναγούλια Βενετία-Θεώνη, Μπούµας 
Βασίλειος και Παναγούλιας Χρήστος) 

38 231/2015 Έγκριση  χωροθέτησης νέων θέσεων των 
τριών περιπτέρων της πλατείας Ευτέρπης, 
στο Μαρούσι, λόγω των εργασιών 
κατασκευής του υπόγειου σταθµού 
εξυπηρέτησης οχηµάτων (Υποθέσεις 
Παναγούλια Βενετία-Θεώνη, Μπούµας 
Βασίλειος και Παναγούλιας Χρήστος) 

Έγκριση χορήγησης αδειών συµµετοχής 
στην εµποροπανήγυρη στην Αγ.Αναργύρων 
στις  30/06 & 01/07/2015 

39 232/2015 Έγκριση χορήγησης αδειών συµµετοχής 
στην εµποροπανήγυρη στην Αγ.Αναργύρων 
στις  30/06 & 01/07/2015 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κων/νος Μπίκας 
10/6/2015 
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