ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Α' Υποστήριξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 001687 13/1/2017 για την 1/2017 συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 17/01/2017 και ώρα 18:30 και περίληψη των αποφάσεων
που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α
Αριθµός
Θεµάτων Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν
1

1/2017

2

2/2017

3

3/2017

4

5

4/2017

6

5/2017

7

6/2017

8

7/2017

9

8/2017

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο ∆ήµο και Επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο ∆ήµο και
εκ νέου παραχώρησης χρήσης αυτής
εκ νέου παραχώρησης χρήσης αυτής
(υποθ.∆αραβάνη - Μπαµπανέλου Σοφία)
(υποθ.∆αραβάνη - Μπαµπανέλου Σοφία)
Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του Έγκριση αιτήµατος για παράταση του
χρόνου εκταφής (υποθ.ΜΑΡΟΥ∆ΑΣ
χρόνου εκταφής (υποθ.ΜΑΡΟΥ∆ΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ)
∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων για ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων για
ύδρευση - Γκανγκλµπάουερ Σοφία
ύδρευση - Γκανγκλµπάουερ Σοφία
Εγκριση ή µη του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και του 3ου ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του
έργου "Βιοκλιµατική Αναβάθµιση γειτονιών
του ∆ήµου Αµαρουσίου µέσω δηµιουργίας
διαδροµής πεζών - ποδηλάτων"
Έγκριση ή µη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών του Έργου «Απορροή
όµβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»
Έγκριση ή µη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα του Έργου <<∆ΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ>>
Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. - "Σχολική
Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Αµαρουσίου"
Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. - "Σχολική
Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Αµαρουσίου"
Αντικατάσταση ή µη µέλους και εκ νέου
συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής
Συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
(Ν.4412/2016)

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του Έργου «Απορροή όµβριων
υδάτων περιοχής Στουντίου Α»
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
του Έργου <<∆ΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ>>
Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. - "Σχολική
Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Αµαρουσίου"
Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. - "Σχολική
Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Αµαρουσίου"
Αντικατάσταση µέλους και εκ νέου
συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής
Συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
(Ν.4412/2016)
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10

9/2017

Έγκριση ή µη παράτασης της σύµβασης
Έγκριση παράτασης της σύµβασης
"ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ
ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ"
ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ"

11

10/2017

12

11/2017

Έγκριση ή µη παράτασης της σύµβασης
"ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ
ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ"
Λήψη απόφασης για συµµετοχή του ∆ήµου
Αµαρουσίου σε Πρόγραµµα
(α) χωριστής συλλογής ειδών ένδυσης υπόδησης και
(β) συλλογής άδειων µελανοδοχείων ∆ήµου

Έγκριση παράτασης της σύµβασης
"ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ
ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ"
Λήψη απόφασης για συµµετοχή του ∆ήµου
Αµαρουσίου σε Πρόγραµµα
(α) χωριστής συλλογής ειδών ένδυσης υπόδησης και
(β) συλλογής άδειων µελανοδοχείων ∆ήµου

13

12/2017

Ορισµός Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου
63 του Ν.3669/2008 κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. 58310/30-12-2016 αίτησης της
αναδόχου εταιρείας Ι.∆. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ –
ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. για τη µαταίωση ή
µη της διάλυσης του έργου «Απορροή
όµβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»

Ορισµός Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου
63 του Ν.3669/2008 κατόπιν της υπ’ αριθµ.
πρωτ. 58310/30-12-2016 αίτησης της
αναδόχου εταιρείας Ι.∆. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ –
ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. για τη µαταίωση ή
µη της διάλυσης του έργου «Απορροή
όµβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»

14

13/2017

Ορισµός Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου
63 του Ν.3669/2008 κατόπιν του υπ’ αριθµ.
πρωτ. 58309/30-12-2016 αιτήµατος της
αναδόχου εταιρείας Ι.∆. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ –
ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. για τη µαταίωση ή
µη της διάλυσης του έργου «∆ΙΚΤΥΟ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ»

Ορισµός Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου
63 του Ν.3669/2008 κατόπιν του υπ’ αριθµ.
πρωτ. 58309/30-12-2016 αιτήµατος της
αναδόχου εταιρείας Ι.∆. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ –
ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. για τη µαταίωση ή
µη της διάλυσης του έργου «∆ΙΚΤΥΟ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ»

15

14/2017

Καταβολή αποζηµίωσης συµβιβαστικώς
Καταβολή αποζηµίωσης συµβιβαστικώς
καθορισθείσας λόγω προσκύρωσης
καθορισθείσας λόγω προσκύρωσης
εδαφικής εκτάσεως εµβαδού 65,91 τµ. µετ εδαφικής εκτάσεως εµβαδού 65,91 τµ. µετ
επικειµένων µε υπόχρεο το ∆ήµο
επικειµένων µε υπόχρεο το ∆ήµο
Αµαρουσίου, καθώς και είσπραξης
Αµαρουσίου, καθώς και είσπραξης
αποζηµίωσης συµβιβαστικώς καθορισθείσας αποζηµίωσης συµβιβαστικώς καθορισθείσας
λόγω προσκύρωσης εδαφικής έκτασης
λόγω προσκύρωσης εδαφικής έκτασης
εµβαδού 17,52 τµ. µε δικαιούχο το ∆ήµο
εµβαδού 17,52 τµ. µε δικαιούχο το ∆ήµο
Αµαρουσίου, στο Ο.Τ. Γ 938 της περιοχής Αµαρουσίου, στο Ο.Τ. Γ 938 της περιοχής
"Σωρός- Λάκκα Κόττου" του ∆ήµου
"Σωρός- Λάκκα Κόττου" του ∆ήµου
Αµαρουσίου µε κτηµ. αρ. 012803 (υπόθεση Αµαρουσίου µε κτηµ. αρ. 012803 (υπόθεση
Μουστάκα ∆ηµήτριου, Ρίππη Παναγιώτας Μουστάκα ∆ηµήτριου, Ρίππη Παναγιώτας
και Τσιπουράκη Μαρίας)
και Τσιπουράκη Μαρίας)

16

15/2017

Έγκριση ή µη σύναψης & όρων
Έγκριση σύναψης & όρων τροποποίησηςτροποποίησης-παράτασης Προγραµµατικής παράτασης Προγραµµατικής Σύµβασης
Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής & µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής & του
του ∆ήµου Αµαρουσίου για το έργο:
∆ήµου Αµαρουσίου για το έργο:
''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ'' συνολικού
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ'' συνολικού
προυπολογισµού 300.000,00 ευρώ
προυπολογισµού 300.000,00 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)
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17

16/2017

Έγκριση ή µη υπογραφής της από
30.12.2016 σύµβασης δεσµευµένου
λογαριασµού (escrow account) στο πλαίσιο
του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του
Πράσινου Ταµείου «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και
αποδοχής χρηµατοδότησης µέσω αυτού
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων

18

17/2017

19

18/2017

20

19/2017

21

20/2017

22

21/2017

Eπικαιροποίηση της υπ' αρ. 227/2015
Eπικαιροποίηση της υπ' αρ. 227/2015
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Έγκριση ή µη προγράµµατος
Έγκριση προγράµµατος αποκατάστασης
αποκατάστασης οικονοµικής λειτουργίας
οικονοµικής λειτουργίας ∆ήµου Αµαρουσίου,
∆ήµου Αµαρουσίου, σύµφωνα µε τις παρ. 1 σύµφωνα µε τις παρ. 1 & 2 του αρ. 81 του Ν.
& 2 του αρ. 81 του Ν. 4316/2014
4316/2014
Έγκριση ή µη υποβολής αιτήµατος για την Έγκριση υποβολής αιτήµατος για την
υπαγωγή του ∆ήµου Αµαρουσίου στις
υπαγωγή του ∆ήµου Αµαρουσίου στις
διατάξεις του αρ. 81 του ν. 4316/2014
διατάξεις του αρ. 81 του ν. 4316/2014
Έγκριση ή µη αιτήµατος διακανονισµού
Έγκριση αιτήµατος διακανονισµού
ληξιπρόθεσµης οφειλής προς το ∆ήµο
ληξιπρόθεσµης οφειλής προς το ∆ήµο
Αµαρουσίου
Αµαρουσίου
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη της
Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αρ.
υπ΄αρ. 02/03-01-2017 απόφασης του
02/03-01-2017 απόφασης του ∆ιοικητικού
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς
Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά στον
στον καθορισµό του ύψους της
καθορισµό του ύψους της αποζηµίωσης του
αποζηµίωσης του Προέδρου και των Μελών Προέδρου και των Μελών του ∆.Σ. της
του ∆.Σ. της Επιχείρησης
Επιχείρησης

23

22/2017

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Λήψη απόφασης για την αποδοχή της
παραίτησης Μέλους του ∆ιοικητικού
παραίτησης Μέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Αµαρουσίου και αντικατάσταση αυτού ∆ήµου Αµαρουσίου και αντικατάσταση αυτού

24

23/2017

25

24/2017

Έγκριση ή µη σύστασης προσωρινής
προσωποπαγούς θέσης
Ανασύσταση προσωρινής προσωποπαγούς
θέσης (τροποποίηση πράξης σύστασης
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης)
(υποθ. Βαρβάρα Ντάνου)

Έγκριση σύστασης προσωρινής
προσωποπαγούς θέσης
Ανασύσταση προσωρινής προσωποπαγούς
θέσης (τροποποίηση πράξης σύστασης
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης)
(υποθ. Βαρβάρα Ντάνου)

26

25/2017

Ανασύσταση προσωρινής προσωποπαγούς
θέσης (τροποποίηση πράξης σύστασης
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης)
(υποθ. Ρωµανού Αθανασία)

Ανασύσταση προσωρινής προσωποπαγούς
θέσης (τροποποίηση πράξης σύστασης
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης)
(υποθ. Ρωµανού Αθανασία)

27

26/2017

Έγκριση ή µη της χωροθέτησης της νέας
Έγκριση της χωροθέτησης της νέας
πεζογέφυρας για την ασφαλή διέλευση της πεζογέφυρας για την ασφαλή διέλευση της
Λεωφόρου Κηφισίας, πλησίον των οδών
Λεωφόρου Κηφισίας, πλησίον των οδών
Σωρού και Αγίου Κωνσταντίνου
Σωρού και Αγίου Κωνσταντίνου
Έγκριση ή µη κατάργησης θέσης περιπτέρου ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
και µεταφορά αυτής

28

Έγκριση υπογραφής της από 30.12.2016
σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού
(escrow account) στο πλαίσιο του
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του
Πράσινου Ταµείου «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και
αποδοχής χρηµατοδότησης µέσω αυτού
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Αντωνία Ατσωνίου
18/1/2017
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