
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. 033493 10/7/2015 για συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 14/07/2015 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 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  
έγκρισης του Στρατηγικού σχεδιασµού του 
∆ήµου Αµαρουσίου για την περίοδο 2015-
2019 

1 267/2015 Έγκριση του Στρατηγικού σχεδιασµού του 
∆ήµου Αµαρουσίου για την περίοδο 2015-
2019 

Τροποποίηση-Συµπλήρωση της 
υπ'αρ.150/2013 Απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αµαρουσίου που αφορά στην 
"Έγκριση του νέου Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας ∆ήµου Αµαρουσίου" 

2 247/2015 Τροποποίηση-Συµπλήρωση της 
υπ'αρ.150/2013 Απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Αµαρουσίου που αφορά στην 
"Έγκριση του νέου Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας ∆ήµου Αµαρουσίου" 

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2015 του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

3 248/2015 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2015 του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

Ακύρωση χρηµατικών καταλόγων σύµφωνα 
µε τον Ν. 4178/13 (Υποθέσεις: α) Λούνα 
Παρκ <<ΤΑ ΑΗ∆ΟΝΑΚΙΑ>>, β) Βαγγελάτος 
Χαράλαµπος) 

4 249/2015 Ακύρωση χρηµατικών καταλόγων σύµφωνα 
µε τον Ν. 4178/13 (Υποθέσεις: α) Λούνα 
Παρκ <<ΤΑ ΑΗ∆ΟΝΑΚΙΑ>>, β) Βαγγελάτος 
Χαράλαµπος) 

Απόδοση ποσών από τις Σχολικές 
Επιτροπής στον ∆ήµο Αµαρουσίου, ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σχετικών 
µε λογαριασµούς ρεύµατος των παροχών 
των σχολείων ετών 2011 - 2014 

5 250/2015 Απόδοση ποσών από τις Σχολικές 
Επιτροπής στον ∆ήµο Αµαρουσίου, ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σχετικών µε 
λογαριασµούς ρεύµατος των παροχών των 
σχολείων ετών 2011 - 2014 

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

6 251/2015 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών της ΣΤ' κατανοµής 2015, για την 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α )" 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου    
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ>> 

7 252/2015 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
– 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου    «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
- ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ>> 

Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας του 
Έργου:”Κατασκευή Μονώσεων σε σχολικά 
κτίρια του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

8 253/2015 Έγκριση παράτασης προθεσµίας του 
Έργου:”Κατασκευή Μονώσεων σε σχολικά 
κτίρια του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας 
λήξης του έργου <<∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Ν.ΛΕΣΒΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ>> 

9 254/2015 Έγκριση παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης 
του έργου <<∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ>> 

∆ιοικητική αποβολή της µισθώτριας 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑΣ του Σάββα από 
περίπτερο που ανήκει στο ∆ήµο 
 Αµαρουσίου και βρίσκεται στο Μαρούσι,  
επί της Πλατείας Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) 

10 255/2015 ∆ιοικητική αποβολή της µισθώτριας 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑΣ του Σάββα από 
περίπτερο που ανήκει στο ∆ήµο Αµαρουσίου 
και βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της Πλατείας 
Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) 

∆ιοικητική αποβολή της µισθώτριας ΣΤΑΘΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Σωτηρίου από περίπτερο 
που ανήκει στο ∆ήµο Αµαρουσίου και 
βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού 
Πεντέλης, αρ.69 

11 256/2015 ∆ιοικητική αποβολή της µισθώτριας ΣΤΑΘΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Σωτηρίου από περίπτερο 
που ανήκει στο ∆ήµο Αµαρουσίου και 
βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού 
Πεντέλης, αρ.69 

∆ιοικητική αποβολή του µισθωτή 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
του Ιωάννη από περίπτερο που ανήκει στο 
∆ήµο Αµαρουσίου και βρίσκεται στο 
Μαρούσι, επί της Λ.Κηφισίας, αρ.68(ΗΒΗ) 

12 257/2015 ∆ιοικητική αποβολή του µισθωτή 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
του Ιωάννη από περίπτερο που ανήκει στο 
∆ήµο Αµαρουσίου και βρίσκεται στο 
Μαρούσι, επί της Λ.Κηφισίας, αρ.68(ΗΒΗ) 

∆ιενέργεια ή µη  µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την εύρεση  κατάλληλου ακινήτου στην 
Βορειοανατολική πλευρά του ∆ήµου 
Αµαρουσίου για τη εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Τµήµατος Αστικού Πρασίνου 
της ∆ιεύθυνσης  Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής και του Τµήµατος 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων & 
Ανακυκλώσιµων Υλικών της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

13 258/2015 ∆ιενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εύρεση  κατάλληλου ακινήτου στην 
Βορειοανατολική πλευρά του ∆ήµου 
Αµαρουσίου για τη εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Τµήµατος Αστικού Πρασίνου 
της ∆ιεύθυνσης  Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής και του Τµήµατος 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων & 
Ανακυκλώσιµων Υλικών της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιεθνούς 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου και λοιπών 
τροφίµων για τις ανάγκες του Ν.Π. του 
∆ήµου «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.» 

14 259/2015 Έγκριση διενέργειας Ανοικτού ∆ιεθνούς 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου και λοιπών 
τροφίµων για τις ανάγκες του Ν.Π. του 
∆ήµου «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.» 

Ορισµός διαχειριστή του λογαριασµού του 
∆ήµου που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς 

15 260/2015 Ορισµός διαχειριστή του λογαριασµού του 
∆ήµου που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς 

Ορισµός µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
Αµαρουσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 255  
του Ν.3463/2006 και ορισµός Προέδρου, 
Αντιπροέδρου και της θητείας αυτών 

16 261/2015 Ορισµός µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην 
Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Αµαρουσίου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 255 του Ν.3463/2006 
και ορισµός Προέδρου, Αντιπροέδρου και 
της θητείας αυτών 

∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης δηµοτικού 
ακινήτου χώρου στη Μονάδα Υγείας ΠΕ∆Υ 
Αµαρουσίου για τη λειτουργία 
Φυσικοθεραπευτηρίου 

17 262/2015 ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης δηµοτικού 
ακινήτου χώρου στη Μονάδα Υγείας ΠΕ∆Υ 
Αµαρουσίου για τη λειτουργία 
Φυσικοθεραπευτηρίου 

Μεταφορά προσωπικού (ΑµεΑ) της 
λυθείσας δηµοτικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία "∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ανάπτυξης ∆ήµου Αµαρουσίου" 

18 263/2015 Μεταφορά προσωπικού (ΑµεΑ) της λυθείσας 
δηµοτικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία "∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 
∆ήµου Αµαρουσίου" 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

'Eγκριση ή µη προγράµµατος 
αποκατάστασης οικονοµικής λειτουργίας 
∆ήµου Αµαρουσίου σύµφωνα µε τις παρ. 1 & 
2 του αρ. 81 του Ν. 4316/2014 

19 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη της 81/2015 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : 
Κατάργηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ λόγω 
θανάτου (υπόθεση Αντζουλάτου Παναγιώτη) 

20 264/2015 Έγκριση της 81/2015 απόφασης Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά : Κατάργηση 
θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ λόγω θανάτου 
(υπόθεση Αντζουλάτου Παναγιώτη) 

Έγκριση ή µη της 91/2015 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : << 
Έγκριση χορήγησης αδειών συµµετοχής 
στις θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις της 
Κοιµ. Θεοτόκου στις  14/08 & 15/08/2015  
και των Αγίων Αναργύρων στις 31/10 & 
01/11/2015>> 

21 265/2015 Έγκριση της 91/2015 απόφασης Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά : << Έγκριση 
χορήγησης αδειών συµµετοχής στις 
θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις της Κοιµ. 
Θεοτόκου στις  14/08 & 15/08/2015 και των 
Αγίων Αναργύρων στις 31/10 & 
01/11/2015>> 

Έγκριση ή µη της απόφασης Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά : <<Έγκριση 
 ή µη µετατόπισης θέσεων τεσσάρων (4) 
περιπτέρων (Υποθέσεις Παναγούλια 
Βενετία-Θεώνη, Μπούµας Βασίλειος, 
∆ηµητρακόπουλος Στέφανος, Παναγούλιας 
Κωνσταντίνος (έχει εξουσιοδοτηθεί από τον 
κ. Χρήστο    Παναγούλια) και Κωνσταντίνου 
Σκολαρίκη)>> 

22 266/2015 Λόγω µη συγκέντρωσης της απαιτούµενης 
αυξηµένης πλειοψηφίας το θέµα δεν 
εγκρίνεται 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κων/νος Μπίκας 
15/7/2015 
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