
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδα Α' Υποστήριξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 

ΠΡΟΣ 

016753 

1.  Τον ∆ήµαρχο  
2.  Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

12/3/2010 ΜΑΡΟΥΣΙ :  

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (9/2010) του Σώµατος στις 16/3/2010 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 19:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. ∆ιόρθωση - τροποποίηση της υπ'αριθ.609/09 Α.∆.Σ. που αφορά "Ψήφιση του Τεχνικού 

Προγράµµατος του ∆ήµου 2010" 
2. ∆ιόρθωση - τροποποίηση της υπ'αριθ.610/09 Α.∆.Σ. που αφορά "Ψήφιση προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2010" 
3. Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 188 (έγκριση οδού Καλαβρύτων) της περιοχής 

Κοκκινιά του ∆ήµου 
4. Ενηµέρωση για τη δοµή και τη δράση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
5. ∆ωρεά στον ∆ήµο Αµαρουσίου των λεωφορείων που χρησιµοποιούνται στη ∆ηµοτική 

Συγκοινωνία Αµαρουσίου 
6. Έγκριση ή µη τρόπου αποπληρωµής του κόστους σύνδεσης αποχετεύσεων στην ευρύτερη 

περιοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
7. ΄Εγκριση ή µη αντικατάστασης αναπηρικής πινακίδας του οχήµατος µε αριθ.κυκλ. ΧΚ-7623, επί 

της οδού ∆.Γούναρη 134Α΄ και έγκριση ή µη προσθήκης δεύτερου αριθµού κυκλοφορίας (ΖΗΙ-
5254) στην ίδια πινακίδα (αίτηση Σπύρου Κων/νος) 

8. Έγκριση ή µη αναπηρικής θέσης στάθµευσης οχήµατος µε αριθ.κυκλ. ΖΗΡ-3461 επί της οδού 
∆.Μόσχα 11 (αίτηση Κωνσταντινίδης Ανάργυρος) 

9. Έγκριση ή µη αναπηρικής θέσης στάθµευσης οχήµατος µε αριθ.κυκλ. ΖΖΚ-7699 επί της οδού 
Β.Όλγας και πιο συγκεκριµένα στη συµβολή της µε την οδό 28ης Οκτωβρίου (αίτηση Βεργινιάδη 
Γεωργία) 

10. Εξέταση αναγκαιότητας ή µη κοπής των δένδρων εντός του κοιµητηρίου και επιδιόρθωση µικρών 
υλικών ζηµιών σε οικογενειακούς τάφους. 

11. Καταβολή αποζηµίωσης λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ. 589 στην περιοχή 
"Πολύδροσο" του ∆ήµου Αµαρουσίου, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων και της υπ'αριθ.15926/09 
διαταγής πληρωµής (υποθ. Λιγνού Σοφία κλπ) 

12. Συζήτηση, µετά από αίτηµα κατοίκων, σχετικά µε το περίπτερο επί της οδού Νεαπόλεως στην 
περιοχή της Αγ.Φιλοθέης 

13. Εξέταση αναγκαιότητας ή µη κοπής των δένδρων 
14. Έγκριση ή µη εγκατάστασης νέου υπόγειου υποσταθµού ∆.Ε.Η. σε κοινόχρηστο χώρο επί της 

οδού Φλέµινγκ 
15. Έγκριση ή µη εγκατάστασης νέου υπόγειου υποσταθµού ∆.Ε.Η. σε κοινόχρηστο χώρο επί της 

οδού Κερκύρας 
16. Ενηµέρωση για τις εργασίες της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ν.1649/86 - Ανάκληση των υπ'αριθ. 

399/09 και 422/09 Α.∆.Σ. 



 

17. Έγκριση ή µη της χωροθέτησης προσωρινής  λυόµενης κατασκευής  (φουσκωτό προσωρινό 
στέγαστρο) σε τµήµα του  Κ.Χ. Γ.1099 επί της οδού Αγίας Ελεούσης (τµήµα διαµορφωµένου 
γηπέδου µπάσκετ) 

18. Μεταβίβαση προς την "Κοινωφελή Επιχείρηση Τέχνης και Πολιτισµού" του κινητού εξοπλισµού 
που χρησιµοποιείται από το Ωδείο του Πνευµατικού Κέντρου 

19. Έγκριση ή µη της προσωρινής περίφραξης ασφαλείας στο Ο.Τ. 5 στον Άγιο Θωµά του ∆ήµου 
Αµαρουσίου για την εκτέλεση αρχικών εργασιών και τοπικών διαµορφώσεων 

20. Ανάθεση ή µη, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας ∆ήµου Αµαρουσίου, 
της εκπόνησης µελέτης ελεγχόµενης στάθµευσης και στάθµευσης δηµοτών στους δρόµους της 
πολεοδοµικής ενότητας Παραδείσου Αµαρουσίου. 

21. Έγκριση ή µη µιας θέσης στάθµευσης για ΑΜΕΑ και θέσεων προσωρινής στάθµευσης για 
επισκέπτες και υπηρεσιακά οχήµατα µπροστά από το  πεζοδρόµιο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου. 

22. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης κατασκευής αγωγού 
αποχέτευσης (υποθ. Λαµπιδώνη Σοφία - ακίνητο επί των οδών ∆ιονύσου 170 & Βλαχερνών) 

23. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης κατασκευής αγωγού 
αποχέτευσης (υποθ. Κρητικού Παναγιώτα - ακίνητο επί της οδού Αυτ.Θεοφίλου 7) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

                   Μαραγκάκης Μάριος-Νικόλαος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 
* Γραφείο ∆ηµάρχου 
* Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου 
* Γραφείο Αντιδηµάρχων 
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου  
* ∆/νσεις ∆ήµου 
* Αυτοτελές Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιµερών Συνεργασιών 

ΚΟΙΝ :  
* ΠΙΠΑΣ 


