
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Π Ι Ν Α Κ Α  
 θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 4810 22/1/2010 για συνεδρίαση του  
 Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/1/2010 και ώρα 7:00:00 μμ και περίληψη των  
 αποφάσεων που λήφθηκαν κατα την συνεδρίαση αυτή. 

 Επικύρωση πρακτικών 38ης, 39ης, 40ης και 41ης Συνεδριάσεων έτους 2009 

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

 Εκτός  49/2010 Ορισμό Δημοτικού Συμβούλου με τον  Ορισμό Δημοτικού Συμβούλου με τον  
 ημερησίας  αναπληρωτή του ως μελών της Επιτροπής  αναπληρωτή του ως μελών της Επιτροπής  
 διάταξης Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών  Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών  
 Διαφορών μεταξύ του Δήμου και των  Διαφορών μεταξύ του Δήμου και των  
 φορολογούμενων για το έτος 2010 φορολογούμενων για το έτος 2010 

 1 50/2010 Έγκριση ή μη (Α) του σχεδίου  Έγκριση ή μη (Α) του σχεδίου  
 προγραμματικής σύμβασης  για το έργο  προγραμματικής σύμβασης  για το έργο  
 «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δήμου  «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δήμου  
 Αμαρουσίου» στο Δήμο Αμαρουσίου,  Αμαρουσίου» στο Δήμο Αμαρουσίου,  
 προϋπολογισμού 7.600.000,00 ευρώ (με  προϋπολογισμού 7.600.000,00 ευρώ (με  
 Φ.Π.Α.),μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και  Φ.Π.Α.),μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και  
 του Δήμου Αμαρουσίου, (Β) του  του Δήμου Αμαρουσίου, (Β) του  
 χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  του έργου  χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  του έργου  
  (Γ) της  εξουσιοδότησης ή μη του Δημάρχου  (Γ) της  εξουσιοδότησης ή μη του Δημάρχου 
  Αμαρουσίου για την υπογραφή της και (Δ)   Αμαρουσίου για την υπογραφή της και (Δ)  
 του ορισμού του εκπροσώπου της Τεχνικής  του ορισμού του εκπροσώπου της Τεχνικής  
 Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του στην  Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του στην  
 κοινή επιτροπή παρακολούθησης, όπως  κοινή επιτροπή παρακολούθησης, όπως  
 ορίζεται στο άρθρο 4 της προγραμματικής. ορίζεται στο άρθρο 4 της προγραμματικής. 

 2 51/2010 Έγκριση χορήγηση άδειας άσκησης  Έγκριση χορήγηση άδειας άσκησης  
 υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - κινητό  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - κινητό  
 κατάστημα (καντίνα) (υποθ. Νικόλαου  κατάστημα (καντίνα) (υποθ. Νικόλαου  
 Σακέλη) Σακέλη) 

 3 Εκδοση παραχωρητηρίων α) Οικογενειακών  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 Τάφων και β) Κτιστών Ατομικών  
 Οστεοθηκών 

 4 52/2010 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  
 καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης  καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης  
 κατασκευής αγωγού αποχέτευσης (υπόθ.  κατασκευής αγωγού αποχέτευσης (υπόθ.  
 Λαμπιδώνη Σοφία - Ακίνητο επί των οδών  Λαμπιδώνη Σοφία - Ακίνητο επί των οδών  
 Διονύσου 170 & Βλαχερνών) Διονύσου 170 & Βλαχερνών) 

 5 53/2010 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από  Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από  
 χρηματικό κατάλογο για τέλη ύδρευσης  χρηματικό κατάλογο για τέλη ύδρευσης  
 (υπόθ. Βρεττός Κων/νος) (υπόθ. Βρεττός Κων/νος) 

 6 54/2010 Διαγραφή δόσεων από χρέωση δαπάνης  Διαγραφή δόσεων από χρέωση δαπάνης  
 για την κατασκευή αγωγού και  για την κατασκευή αγωγού και  
 επαναβεβαίωση αυτών με  επαναβεβαίωση αυτών με  
 επαναπροσδιορισμό του ποσού της κάθε  επαναπροσδιορισμό του ποσού της κάθε  
 δόσης (υποθ. Σκλάβαινα Καλλιόπη) δόσης (υποθ. Σκλάβαινα Καλλιόπη) 

 7 55/2010 Διαγραφή δόσεων για δαπάνη κατασκευής  Διαγραφή δόσεων για δαπάνη κατασκευής  
 αγωγού αποχέτευσης και επαναβεβαίωση  αγωγού αποχέτευσης και επαναβεβαίωση  
 (υποθ. Ι.Καράμπελας - Ακίνητο επί της  (υποθ. Ι.Καράμπελας - Ακίνητο επί της  
 οδού Παπαναστασίου & Σκαρίμπα) οδού Παπαναστασίου & Σκαρίμπα) 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 8 56/2010 Διαγραφές οφειλών Εισφοράς σε Χρήμα  Διαγραφές οφειλών Εισφοράς σε Χρήμα  
 (υπόθ. Σκαρλάτος Γεωργ.) (υπόθ. Σκαρλάτος Γεωργ.) 
 9 57/2010 Διαγραφή οφειλών για χρήση  Διαγραφή οφειλών για χρήση  
 οστεοφυλακίου και κτιστής ατομικής  οστεοφυλακίου και κτιστής ατομικής  
 οστεοθήκης οστεοθήκης 

 10 58/2010 Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 

 11 59/2010 Διαγραφές οφειλών Τέλους Ακίνητης  Διαγραφές οφειλών Τέλους Ακίνητης  
 Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Περιουσίας (Τ.Α.Π.) 
 12 60/2010 Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού του  Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού του  
 Ν.Π.Δ.Δ  Αθλητικός Οργανισμός  Δήμου  Ν.Π.Δ.Δ  Αθλητικός Οργανισμός  Δήμου  
 Αμαρουσίου "Σπύρος Λούης" οικονομικού  Αμαρουσίου "Σπύρος Λούης" οικονομικού  
 έτους 2009 έτους 2009 

 13 61/2010 Εγκριση ή μη του 1ου Τακτοποιητικού  Εγκριση ή μη του 1ου Τακτοποιητικού  
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο  
 "Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου  "Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου  
 Αμαρουσίου"   Αμαρουσίου"   

 14 62/2010 Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού  Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού  
 Πίνακα  συμπεριλαμβανομένης της  Πίνακα  συμπεριλαμβανομένης της  
 συμπληρωματικής σύμβασης του έργου  συμπληρωματικής σύμβασης του έργου  
 "Διανοίξεις - Ασφαλτοστρώσεις οδών στο  "Διανοίξεις - Ασφαλτοστρώσεις οδών στο  
 Δυτικό Μαρούσι" Δυτικό Μαρούσι" 

 15 63/2010 Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού  Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού  
 Πίνακα - Τακτοποιητικού για το έργο  Πίνακα - Τακτοποιητικού για το έργο  
 "Ανακατασκευή παλαιών οδοστρωμάτων  -  "Ανακατασκευή παλαιών οδοστρωμάτων  -  
 πεζοδρομίων" πεζοδρομίων" 

 16 64/2010 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  
 προσκυρούμενης εδαφικής εκτάσεως  προσκυρούμενης εδαφικής εκτάσεως  
 μετ'επικειμένων στην θέση "Σισμανόγλειο -  μετ'επικειμένων στην θέση "Σισμανόγλειο -  
 Ν.Μαρούσι" στο Ο.Τ. Γ.725 (υποθ.  Ν.Μαρούσι" στο Ο.Τ. Γ.725 (υποθ.  
 Αργυροκαστρίτης Δημήτριος) Αργυροκαστρίτης Δημήτριος) 

 17 65/2010 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  
 προσκυρούμενης και αποζημιούμενης  προσκυρούμενης και αποζημιούμενης  
 εδαφικής εκτάσεως μετ' επικειμένων στο  εδαφικής εκτάσεως μετ' επικειμένων στο  
 Ο.Τ. 910 της περιοχής "Σωρός Λάκκα  Ο.Τ. 910 της περιοχής "Σωρός Λάκκα  
 Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ.  Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ.  
 Ατσώνιος Νικόλαος, Γεροντή Μαρία κλπ)  Ατσώνιος Νικόλαος, Γεροντή Μαρία κλπ)  

 18 66/2010 Εγκριση ή μη χωροθέτησης θέσης για  Εγκριση ή μη χωροθέτησης θέσης για  
 χρηματαποστολή στο κατάστημα της  χρηματαποστολή στο κατάστημα της  
 EUROBANK  επί της οδού Βασ.Σοφίας και  EUROBANK  επί της οδού Βασ.Σοφίας και  
 28ης Οκτωβρίου  28ης Οκτωβρίου  

 19 67/2010 Εγκριση ή μη χωροθέτησης θέσης για  Εγκριση ή μη χωροθέτησης θέσης για  
 χρηματαποστολή στο κατάστημα της ASPIS  χρηματαποστολή στο κατάστημα της ASPIS  
 BANK  επί της οδού Βασ.Σοφίας 42  BANK  επί της οδού Βασ.Σοφίας 42  

 20 68/2010 Εγκριση ή μη χωροθέτησης θέσης για  Εγκριση ή μη χωροθέτησης θέσης για  
 χρηματαποστολή στο κατάστημα της  χρηματαποστολή στο κατάστημα της  
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  επί της οδού  ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  επί της οδού  
 Βασ.Σοφίας 66   Βασ.Σοφίας 66   

 21 69/2010 Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  
 στάθμευσης (αίτηση ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ  στάθμευσης (αίτηση ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ  
 ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 22 70/2010 Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  
 στάθμευσης (αίτηση ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  στάθμευσης (αίτηση ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
 ΜΑΡΙΑ) ΜΑΡΙΑ) 

 __ υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 Βασιλική Δαλέκου 

 3/3 


