
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. 012891 18/3/2016 για την 6/2016 συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 22/03/2016 και ώρα 18:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Λήψη απόφασης περί αιτήµατος του ∆ήµου 
Αµαρουσίου για άµεση αποστολή από την 
Περιφέρεια Αττικής της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
∆ηµοσίου Ακινήτου <<∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (IBC) - GOLDEN 
HALL>> προς ενηµέρωση του Σώµατος 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

61/2016 Λήψη απόφασης περί αιτήµατος του ∆ήµου 
Αµαρουσίου για άµεση αποστολή από την 
Περιφέρεια Αττικής της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 
∆ηµοσίου Ακινήτου <<∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (IBC) - GOLDEN 
HALL>> προς ενηµέρωση του Σώµατος 

Έγκριση συµµετοχής αιρετών του ∆ήµου 
Αµαρουσίου, στο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Αιρετών Γυναικών που διοργανώνει η  
Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.), 
στην Καβάλα στις 1 και 2 Απριλίου 2016 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

62/2016 Έγκριση συµµετοχής αιρετών του ∆ήµου 
Αµαρουσίου, στο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Αιρετών Γυναικών που διοργανώνει η  
Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.), 
στην Καβάλα στις 1 και 2 Απριλίου 2016 

1η Αναµόρφωση προυπολογισµού του 
Ν.Π.∆.∆. << Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου >> οικονοµικού έτους 2016 

1 63/2016 1η Αναµόρφωση προυπολογισµού του 
Ν.Π.∆.∆. << Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου >> οικονοµικού έτους 2016 

∆ιαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Χάντζιου-
∆ραγωνέα Ρόη) 

2 64/2016 ∆ιαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Χάντζιου-
∆ραγωνέα Ρόη) 

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

3 65/2016 ∆ιαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Κόντου Γεωργία) 

∆ιόρθωση της υπ'αρ.13/2016 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διαγραφής 
βεβαιωµένων οφειλών υδροδότησης 
ακινήτου µε αρ.µητρώου ύδρευσης Γ20855 
στο όνοµα Φωτόπουλος Ανδρέας του 
Νικολάου (Αρ.Καρτ.117382) και 
επαναβεβαίωση αυτών στο νέο ιδιοκτήτη Κο 
Σοφικίτη Ανδρέα του Κωνσταντίνου 

4 66/2016 ∆ιόρθωση της υπ'αρ.13/2016 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διαγραφής 
βεβαιωµένων οφειλών υδροδότησης 
ακινήτου µε αρ.µητρώου ύδρευσης Γ20855 
στο όνοµα Φωτόπουλος Ανδρέας του 
Νικολάου (Αρ.Καρτ.117382) και 
επαναβεβαίωση αυτών στο νέο ιδιοκτήτη Κο 
Σοφικίτη Ανδρέα του Κωνσταντίνου 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

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

5 67/2016 Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων (υποθ.Κεραµέκης 
Χριστοµελέτης) 

Επιστροφή ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ. 
ως αχρεωστήτως καταβληθέν 
(υποθ.Σπανοπούλου Μαρία) 

6 68/2016 Επιστροφή ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ. 
ως αχρεωστήτως καταβληθέν 
(υποθ.Σπανοπούλου Μαρία) 

Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2016 

7 69/2016 Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2016 

Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών της B' κατανοµής 2016, για την 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Αµαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑ∆Α )" 

8 70/2016 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών της B' κατανοµής 2016, για την 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Αµαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑ∆Α )" 

 Έγκριση ή µη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα του Έργου    "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

9 71/2016 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
του Έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ» 

10 72/2016 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
– 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ» 

Έγκριση ή µη παρατάσης προθεσµίας 
εκτέλεσης του έργου "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΒΑΣΙΚΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΩΝ Ο∆ΕΥΣΕΩΝ" 

11 73/2016 Έγκριση παρατάσης προθεσµίας εκτέλεσης 
του έργου "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ 
Ο∆ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΩΝ Ο∆ΕΥΣΕΩΝ" 

΄Εγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας 
λήξης του έργου : ««Κατασκευή Αγωγών-
Συνδέσεις ∆ικτύου Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων» (αρ. µελ. 36/2014) 

12 76/2016 Εγκριση παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης 
του έργου : ««Κατασκευή Αγωγών-Συνδέσεις 
∆ικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων» (αρ. µελ. 
36/2014) 

Έγκρισης ή µη 3ης παράτασης της 
ηµεροµηνίας λήξης του έργου "∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. 
ΛΕΣΒΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

13 77/2016 Έγκρισης 3ης παράτασης της ηµεροµηνίας 
λήξης του έργου "∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής 
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
Έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ'' 

14 78/2016 Έγκριση Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής 
και Οριστικής Παραλαβής του Έργου 
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ'' 

Έγκριση ή µη σύστασης επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ" 

15 79/2016 Έγκριση σύστασης επιτροπής προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ" 

Έγκριση ή µη σύστασης επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
Ο∆ΩΝ" 

16 80/2016 Έγκριση σύστασης επιτροπής προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου 
"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ" 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη σύστασης επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 1ου 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ" 

17 81/2016 Έγκριση σύστασης επιτροπής προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 1ου 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ" 

Έγκριση ή µη σύστασης επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου "∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

18 82/2016 Έγκριση σύστασης επιτροπής προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου 
"∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Έγκριση ή µη συγκρότησης Επιτροπής 
Εκτίµησης Ακινήτων των αναπληρωµατικών 
αυτής και ενός Μηχανικού 

19 83/2016 Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Εκτίµησης 
Ακινήτων των αναπληρωµατικών αυτής και 
ενός Μηχανικού 

Αντικατάσταση µέλους της Επιτροπής 
Παραλαβής εργασιών συντήρησης και 
επισκευής αυτοκινήτων, οχηµάτων και 
λοιπών µηχανηµάτων 

20 ∆ΕΝ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 

Έγκριση ή µη εκτύπωσης φυλλαδίων-
αφισών-καρτών-προσκλήσεων κ.λ.π. 
εντύπων για αθλητικές-πολιτιστικές κ.λ.π. 
εκδηλώσεις ∆ήµου Αµαρουσίου 

21 84/2016 Έγκριση εκτύπωσης φυλλαδίων-αφισών-
καρτών-προσκλήσεων κ.λ.π. εντύπων για 
αθλητικές-πολιτιστικές κ.λ.π. εκδηλώσεις 
∆ήµου Αµαρουσίου 

Έγκριση ή µη της απευθείας ανάθεσης για 
την προµήθεια α) Χηµικού Υλικού 
(υποοµάδα Α3 - απολυµαντικά, χηµικά κ.α.) 
και β) Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισµού 
(υποοµάδα Β - ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο) 

22 85/2016 Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την 
προµήθεια α) Χηµικού Υλικού (υποοµάδα Α3 
- απολυµαντικά, χηµικά κ.α.) και β) Ειδών 
Καθαριότητας και Ευπρεπισµού (υποοµάδα 
Β - ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο) 

Έγκριση ανανέωσης σύµβασης πληρωµής 
τελών διοδίων µεταξύ του ∆ήµου 
Αµαρουσίου και της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε." για τη διέλευση 
απορριµµατοφόρων και φορτηγών 
µεταφοράς απορριµµάτων από την Αττική 
Οδό 

23 86/2016 Έγκριση ανανέωσης σύµβασης πληρωµής 
τελών διοδίων µεταξύ του ∆ήµου 
Αµαρουσίου και της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε." για τη διέλευση 
απορριµµατοφόρων και φορτηγών 
µεταφοράς απορριµµάτων από την Αττική 
Οδό 

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού για τη προµήθεια 
ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών 
ηλεκτροφωτισµού 

24 87/2016 Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
∆ιαγωνισµού για τη προµήθεια 
ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών 
ηλεκτροφωτισµού 

Έγκριση ή µη διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ διαγωνισµού 
µε σκοπό την Προµήθεια µε τίτλο 
""ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.) ΚΑΙ ΤΗΣ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ" 

25 88/2016 Έγκριση διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ διαγωνισµού µε σκοπό 
την Προµήθεια µε τίτλο ""ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.) ΚΑΙ ΤΗΣ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ" 

Έγκριση ή µη αδελφοποίησης του ∆ήµου 
Αµαρουσίου µε το ∆ήµο Ερέτριας 

26 89/2016 Έγκριση αδελφοποίησης του ∆ήµου 
Αµαρουσίου µε το ∆ήµο Ερέτριας 

∆ιεύρυνση εφαρµογής της Κάρτας 
Προνοµίων του ∆ήµου Αµαρουσίου 
«ARTEMIS CARD>> 

27 90/2016 ∆ιεύρυνση εφαρµογής της Κάρτας 
Προνοµίων του ∆ήµου Αµαρουσίου 
<<ARTEMIS CARD>> 

Κήρυξη της αναδόχου εταιρείας «Gardel 
Α.Ε»  για την προµήθεια συστήµατος 
παρουσίας προσωπικού ως εκπτώτου ή µη 
και επιβολή κυρώσεων ή µη (στη περίπτωση 
κήρυξης εκπτώτου της εταιρείας) 

28 91/2016 Κήρυξη της αναδόχου εταιρείας «Gardel 
Α.Ε»  για την προµήθεια συστήµατος 
παρουσίας προσωπικού ως εκπτώτου και 
επιβολή κυρώσεων  
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της 
µε αριθ. πρωτ. 45610/21-09-2015 Σύµβασης 
της εταιρείας «Ι.∆. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. 
Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.» «Χ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ» 

29 92/2016 Επιµήκυνση της χρονικής διάρκειας της µε 
αριθ. πρωτ. 45610/21-09-2015 Σύµβασης 
της εταιρείας «Ι.∆. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. 
Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.» «Χ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ» 

Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος 
ρυµοτοµούµενης εδαφικής εκτάσεως στο ΟΤ 
881 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" 
του ∆ήµου Αµαρουσίου µε κτηµ. αρ. 012205 
- Υπόθεση Πρόδροµου Παπαµιχαήλ του 
Νικολάου, Παναγιώτη Παπαµιχαήλ του 
Νικολάου 

30 93/2016 Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος 
ρυµοτοµούµενης εδαφικής εκτάσεως στο ΟΤ 
881 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" 
του ∆ήµου Αµαρουσίου µε κτηµ. αρ. 012205 
- Υπόθεση Πρόδροµου Παπαµιχαήλ του 
Νικολάου, Παναγιώτη Παπαµιχαήλ του 
Νικολάου 

Επικαιροποίηση της υπ.αρ. 399/2015 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

31 94/2016 Επικαιροποίηση της υπ' αριθµ. 399/2015 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
(Καταβολή αµοιβής και εξόδων στο ∆ικηγόρο 
Αθηνών κύριο Παντελή Αµούργη για την 
άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος της αγωγής 
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, κατά του Ν.Π.∆.∆  Ι.Ν  Αγ. 
∆ηµητρίου Ψυρρή, για τη διόρθωση της 
κτηµατολογικής εγγραφής αναφορικά µε το 
ακίνητο που ευρίσκεται στη πλατεία Σπύρου 
Λέκκα και των οδών Σίνα - Ιονίων Νήσων - 
Αγ. Κων/νου 42 στο Μαρούσι (όπου 
λειτουργεί ο Κινηµατογράφος Μίµης 
Φωτόπουλος) 

Έγκριση ή µη δωρεάν παραχώρησης 
χρήσης χώρου 

32 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Καταβολή µηνιαίων εξόδων παράστασης 
προέδρου, αντιπροέδρου και αποζηµίωσης 
των µελών του διοικητικού συµβουλίου για τη 
συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις του 
Ν.Π.∆.∆. << Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου >> ''Αµαρυσία Άρτεµις '' 
 ( Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α. ) για το οικονοµικό έτος 
2016 

33 95/2016 Καταβολή µηνιαίων εξόδων παράστασης 
προέδρου, αντιπροέδρου και αποζηµίωσης 
των µελών του διοικητικού συµβουλίου για τη 
συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις του 
Ν.Π.∆.∆. << Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου >> ''Αµαρυσία Άρτεµις '' 
 ( Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α. ) για το οικονοµικό έτος 
2016 

Έγκριση ή µη καθιέρωσης 24ωρης 
λειτουργίας και επταήµερης απασχόλησης 
των εργαζοµένων σε τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και Πολιτισµού του 
∆ήµου για διοικητικές υπηρεσίες  και 
υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και 
συντήρησης 

34 96/2016 Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και 
επταήµερης απασχόλησης των εργαζοµένων 
σε τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού και 
Πολιτισµού του ∆ήµου για διοικητικές 
υπηρεσίες  και υπηρεσίες καθαριότητας, 
φύλαξης και συντήρησης 

Έγκριση παράτασης της προγραµµατικής 
σύµβασης του ερευνητικού προγράµµατος 
µε τίτλο: "∆ιερεύνηση του βέλτιστου 
συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο 
∆ήµο Αµαρουσίου, µε σκοπό την 
εξοικονόµηση πόρων και τη βελτίωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος" 

35 97/2016 Έγκριση παράτασης της προγραµµατικής 
σύµβασης του ερευνητικού προγράµµατος 
µε τίτλο: "∆ιερεύνηση του βέλτιστου 
συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο 
∆ήµο Αµαρουσίου, µε σκοπό την 
εξοικονόµηση πόρων και τη βελτίωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος" 

Έγκριση ή µη της υπ΄αρ. 19/2016 απόφασης 
του ∆.Σ. της <<Κοινωφελούς Επιχείρησης>>  
περί τροποποίησης του Εσωτερικού 
Κανονισµού Υπηρεσιών και του Κανονισµού 
Προσωπικού της Επιχείρησης 

36 74/2016 Έγκριση της υπ΄αρ. 19/2016 απόφασης του 
∆.Σ. της <<Κοινωφελούς Επιχείρησης>>  
περί τροποποίησης του Εσωτερικού 
Κανονισµού Υπηρεσιών και του Κανονισµού 
Προσωπικού της Επιχείρησης 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη της 37/2016 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Μέτρα αύξησης οδικής ασφάλειας επί του 
ισόπεδου κυκλοφοριακού κόµβου µεταξύ της 
οδού ∆ιονύσου και της Βόρειας 
παράπλευρης της Αττικής Οδού" 

37 75/2016 Έγκριση της 37/2016 απόφασης Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Μέτρα 
αύξησης οδικής ασφάλειας επί του ισόπεδου 
κυκλοφοριακού κόµβου µεταξύ της οδού 
∆ιονύσου και της Βόρειας παράπλευρης της 
Αττικής Οδού" 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κων/νος Μπίκας 
28/3/2016 

5 / 5 


