
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Π Ι Ν Α Κ Α  
 θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 12987 26/2/2010 για συνεδρίαση του  
 Δημοτικού Συμβουλίου στις 2/3/2010 και ώρα 7:00:00 μμ και περίληψη των  
 αποφάσεων που λήφθηκαν κατα την συνεδρίαση αυτή. 

 Επικύρωση πρακτικών 4ης, 5ης Συνεδριάσεων έτους 2010 

 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 Εκτός  113/2010 Εγκριση ή μ η της τρίτης προσθετικής  Εγκριση ή μ η της τρίτης προσθετικής  
 ημερησίας  πράξης στην υπ' αρ. 22745 - 00/7/26-08- πράξης στην υπ' αρ. 22745 - 00/7/26-08- 
 διάταξης 2009 Σύμβασης Δανείου μεταξύ Δήμου  2009 Σύμβασης Δανείου μεταξύ Δήμου  
 Αμαρουσίου και της Τράπεζας MARFIN  Αμαρουσίου και της Τράπεζας MARFIN  
 EGNATIA BANK  EGNATIA BANK  

 1 Συζήτηση σχετικά με το με  Εγινε η  συζήτηση σχετικά με το αρ.πρωτ. 
 αριθ.πρωτ.3215/18-01-2010 έγγραφο           3215/18-01-2010 έγγραφο κατοίκων της οδού   
 κατοίκων της οδού Νουάρου                          Νουάρου 

 2 114/2010 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο  
  852 της περιοχής  Αγ.Θωμά του Δήμου  Ο.Τ. 852 της περιοχής  Αγ.Θωμά του Δήμου  
 λόγω επανεπιβολής αναγκαστικής  λόγω επανεπιβολής αναγκαστικής  
 απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Μακαρώνα - απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Μακαρώνα  
  Εξέταση ενστάσεων - Εξέταση ενστάσεων 

 3 115/2010 Αντικατάσταση μελών της επιτροπής  Αντικατάσταση μελών της επιτροπής  
 εκδίκασης ενστάσεων αυθαιρέτων εκδίκασης ενστάσεων αυθαιρέτων 

 4 116/2010 Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας  Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας  
 περάτωσης του έργου "Κατασκευή  περάτωσης του έργου "Κατασκευή  
 εξωτερικών διακλαδώσεων στην ευρύτερη  εξωτερικών διακλαδώσεων στην ευρύτερη  
 περιοχή του Δήμου" περιοχή του Δήμου" 

 5 Έγκριση ή μη εγκατάστασης νέου υπόγειου  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 υποσταθμού Δ.Ε.Η. σε κοινόχρηστο χώρο  
 επί της οδού Κερκύρας 

 6 Έγκριση ή μη εγκατάστασης νέου υπόγειου  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 υποσταθμού Δ.Ε.Η. σε κοινόχρηστο χώρο  
 επί της οδού Φλέμινγκ 

 7 117/2010 Εγκριση ή μη εγκατάστασης διπλού  Εγκριση ή μη εγκατάστασης διπλού  
 επίγειου σταθμού διανομής φυσικού αερίου  επίγειου σταθμού διανομής φυσικού αερίου  
 σε κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από  σε κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από 
 τις οδούς Μπραχαμίου, Σκρά και Διονύσου  τις οδούς Μπραχαμίου, Σκρά και Διονύσου 

 8 118/2010 Εγκριση ή μη εγκατάστασης μονού επίγειου  Εγκριση ή μη εγκατάστασης μονού επίγειου  
 σταθμού διανομής φυσικού αερίου σε  σταθμού διανομής φυσικού αερίου σε  
 κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις  κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις  
 οδούς Αρκαδίου, Αναβρύτων , Βασ. Σοφίας  οδούς Αρκαδίου, Αναβρύτων , Βασ. Σοφίας  
 και Λεωφόρου Κηφισίας και Λεωφόρου Κηφισίας 

 9 119/2010 Εγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Εγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  
 Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο:  Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο:  
 "Κατασκευή Κεντρικών Αγωγών Ακαθάρτων "Κατασκευή Κεντρικών Αγωγών Ακαθάρτων 
  στην περιοχή Στουντίου - Σισμανογλείου  στην περιοχή Στουντίου - Σισμανογλείου 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 10 120/2010 Έγκριση επιχορήγησης των Ν.Π.Δ.Δ.  Έγκριση επιχορήγησης των Ν.Π.Δ.Δ.  
 "Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου",  "Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου",  
 "Οργανισμός Μουσείων Δήμου Αμαρουσίου  "Οργανισμός Μουσείων Δήμου Αμαρουσίου  
 - Αμαρυσία Άρτεμις-", "Αθλητικός  - Αμαρυσία Άρτεμις-", "Αθλητικός  
 Οργανισμός Δήμου Αμαρουσίου - Σπύρος  Οργανισμός Δήμου Αμαρουσίου - Σπύρος  
 Λούης-", "Οργανισμός Περιβάλλοντος,  Λούης-", "Οργανισμός Περιβάλλοντος,  
 Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής Δήμου  Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής Δήμου  
 Αμαρουσίου", "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου  Αμαρουσίου", "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου  
 Αμαρουσίου", "Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αμαρουσίου" Αμαρουσίου", "Κ.Α.Π.Η. Δήμου  
  και ψήφιση και διάθεση των σχετικών  Αμαρουσίου" και ψήφιση και διάθεση των  
 πιστώσεων σχετικών πιστώσεων 

 11 121/2010 Απόδοση ποσού σε Σχολικές Επιτροπές   Απόδοση ποσού σε Σχολικές Επιτροπές   
 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  
 (ΚΑΠ) για την υλοποίηση του  (ΚΑΠ) για την υλοποίηση του  
 προγράμματος που αφορά στον εθελοντή  προγράμματος που αφορά στον εθελοντή  
 σχολικό τροχονόμο κατά την περίοδο  σχολικό τροχονόμο κατά την περίοδο  
 Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2009 Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2009 

 12 122/2010 Απόδοση ποσού για τον μήνα Ιανουάριο  Απόδοση ποσού για τον μήνα Ιανουάριο  
 2010 στο Ν.Π.Δ.Δ. "Κ.Α.Π.Η." Δήμου  2010 στο Ν.Π.Δ.Δ. "Κ.Α.Π.Η." Δήμου  
 Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς  Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς  
 Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 
  Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών  Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών  
 δαπανών δαπανών 

 13 123/2010 Απόδοση ποσου για τον μήνα Ιανουάριο  Απόδοση ποσου για τον μήνα Ιανουάριο  
 2010 στο Ν.Π.Δ.Δ. "Αθλητικός Οργανισμός  2010 στο Ν.Π.Δ.Δ. "Αθλητικός Οργανισμός  
 Δήμου Αμαρουσίου -Σπύρος Λούης-" από  Δήμου Αμαρουσίου -Σπύρος Λούης-" από  
 τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 
 του Υπουργείου Εσωτερικών για την   του Υπουργείου Εσωτερικών για την  
 κάλυψη λειτουργικών δαπανών   κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

 14 124/2010 Απόδοση ποσου για τον μήνα Ιανουάριο  Απόδοση ποσου για τον μήνα Ιανουάριο  
 2010 στο Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 2010 στο Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου  
 Αμαρουσίου" από τους Κεντρικούς  Αμαρουσίου" από τους Κεντρικούς  
 Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 
  Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών  Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών  
 δαπανών δαπανών 

 15 125/2010 Καθορισμός εξόδων παράστασης σε  Καθορισμός εξόδων παράστασης σε  
 Προέδρους και Αντιπροέδρους ΝΠΔΔ. Προέδρους και Αντιπροέδρους ΝΠΔΔ. 

 16 126/2010 Έγκριση συνδρομής στο περιοδικό  Έγκριση συνδρομής στο περιοδικό  
 "Επιθεώρησις Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικού &  "Επιθεώρησις Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικού &  
 Εργατικού Δικαίου" Εργατικού Δικαίου" 

 17 127/2010 Α) Διαγραφή δόσης Φεβρουαρίου - χρέωση  Α) Διαγραφή δόσης Φεβρουαρίου - χρέωση  
 από δαπάνη κατασκευής αγωγού  από δαπάνη κατασκευής αγωγού  
 αποχέτευσης (υποθ. Μαντρατζή Ελένη,  αποχέτευσης (υποθ. Μαντρατζή Ελένη,  
 Κλεάνθους Ανδρούλα) Β) Διαγραφή δόσεων Κλεάνθους Ανδρούλα) Β) Διαγραφή  
  - αγωγός αποχέτευσης (υποθ. Κατσούλης  δόσεων - αγωγός αποχέτευσης (υποθ.  
 Κων/νος) Κατσούλης Κων/νος) 

 18 128/2010 Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος  Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος  
 ποσού από χρέωση για την σύνδεση  ποσού από χρέωση για την σύνδεση  
 ακινήτου με αγωγό αποχέτευσης (υποθ.  ακινήτου με αγωγό αποχέτευσης (υποθ.  
 Dalhauser Jutta-Amanda) Dalhauser Jutta-Amanda) 

 19 129/2010 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής  Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής  
 προστίμου Γ.Ο.Κ. (Μπούκη Αναστασία) προστίμου Γ.Ο.Κ. (Μπούκη Αναστασία) 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 20 130/2010 Αίτημα για ρύθμιση δόσεων από χρέωση  Αίτημα για ρύθμιση δόσεων από χρέωση  
 δαπάνης για την κατασκευή αγωγού  δαπάνης για την κατασκευή αγωγού  
 αποχέτευσης επί της οδού  αποχέτευσης επί της οδού  
 Μαραθωνοδρόμου 165 (υποθ. Μενεγάκης  Μαραθωνοδρόμου 165 (υποθ. Μενεγάκης  
 Κων/νος) Κων/νος) 

 21 131/2010 Καταβολή αποζημίωσης λόγω  Καταβολή αποζημίωσης λόγω  
 απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης καθώς  απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης καθώς  
 και επικειμένου αυτής στο Ο.Τ. Γ.788 της  και επικειμένου αυτής στο Ο.Τ. Γ.788 της  
 περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου  περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου  
 Αμαρουσίου κατόπιν δικαστικών  Αμαρουσίου κατόπιν δικαστικών  
 αποφάσεων (υποθ. Κανέλας  αποφάσεων (υποθ. Κανέλας  
 Θεοδωροπούλου - Διαμαντοπούλου) Θεοδωροπούλου - Διαμαντοπούλου) 

 22 132/2010 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  
 αποζημιώσεως λόγω προσκυρώσεως και  αποζημιώσεως λόγω προσκυρώσεως και  
 λόγω αποζημιώσεως για την εδαφική  λόγω αποζημιώσεως για την εδαφική  
 έκταση στην θέση "Άγιος Θωμάς", στο Ο.Τ.  έκταση στην θέση "Άγιος Θωμάς", στο Ο.Τ.  
 Γ.834 (υποθ. Παγώνα συζ.Φρατζέσκου  Γ.834 (υποθ. Παγώνα συζ.Φρατζέσκου  
 Ψάλτη θυγ.Λουκά Δημητρέλου) Ψάλτη θυγ.Λουκά Δημητρέλου) 

 __ υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 Βασιλική Δαλέκου 

 8/3/2010 
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