
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Π Ι Ν Α Κ Α  
 θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 016753 12/3/2010 για συνεδρίαση του  
 Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/3/2010 και ώρα 7:00:00 μμ και περίληψη των  
 αποφάσεων που λήφθηκαν κατα την συνεδρίαση αυτή. 

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

 1 134/2010 Διόρθωση - τροποποίηση της  Διόρθωση - τροποποίηση της  
 υπ'αριθ.609/09 Α.Δ.Σ. που αφορά "Ψήφιση  υπ'αριθ.609/09 Α.Δ.Σ. που αφορά "Ψήφιση  
 του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 2010" του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου  
 2010" 

 2 135/2010 Διόρθωση - τροποποίηση της  Διόρθωση - τροποποίηση της  
 υπ'αριθ.610/09 Α.Δ.Σ. που αφορά "Ψήφιση  υπ'αριθ.610/09 Α.Δ.Σ. που αφορά "Ψήφιση  
 προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  
 έτους 2010" έτους 2010" 

 3 133/2010 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο  
  188 (έγκριση οδού Καλαβρύτων) της  Ο.Τ. 188 (έγκριση οδού Καλαβρύτων) της  
 περιοχής Κοκκινιά του Δήμου περιοχής Κοκκινιά του Δήμου 

 4 Ενημέρωση για τη δομή και τη δράση της      Εγινε η ενημέρωση για τη δομή της Δημοτικής 

                                  Δημοτικής Αστυνομίας.                                    Αστυνομίας 

 5 136/2010 Δωρεά στον Δήμο Αμαρουσίου των  Δωρεά αυτοκινήτων (λεωφορείων) από τον  
 λεωφορείων που χρησιμοποιούνται στη  Δήμο Αμαρουσίου στην Κοινωφελή  
 Δημοτική Συγκοινωνία Αμαρουσίου Επιχείρηση Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας  
 Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΣΚΥΔΑ) 

 6 137/2010 Έγκριση ή μη τρόπου αποπληρωμής του  Έγκριση ή μη τρόπου αποπληρωμής του  
 κόστους σύνδεσης αποχετεύσεων στην  κόστους σύνδεσης αποχετεύσεων στην  
 ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου. ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου. 

 7 138/2010 ΄Εγκριση ή μη αντικατάστασης αναπηρικής  ΄Εγκριση ή μη αντικατάστασης αναπηρικής  
 πινακίδας του οχήματος με αριθ.κυκλ. ΧΚ- πινακίδας του οχήματος με αριθ.κυκλ. ΧΚ- 
 7623, επί της οδού Δ.Γούναρη 134Α΄ και  7623, επί της οδού Δ.Γούναρη 134Α΄ και  
 έγκριση ή μη προσθήκης δεύτερου αριθμού  έγκριση ή μη προσθήκης δεύτερου αριθμού  
 κυκλοφορίας (ΖΗΙ-5254) στην ίδια πινακίδα  κυκλοφορίας (ΖΗΙ-5254) στην ίδια πινακίδα  
 (αίτηση Σπύρου Κων/νος) (αίτηση Σπύρου Κων/νος) 

 8 139/2010 Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  
 στάθμευσης οχήματος με αριθ.κυκλ. ΖΗΡ- στάθμευσης οχήματος με αριθ.κυκλ. ΖΗΡ- 
 3461 επί της οδού Δ.Μόσχα 11 (αίτηση  3461 επί της οδού Δ.Μόσχα 11 (αίτηση  
 Κωνσταντινίδης Ανάργυρος) Κωνσταντινίδης Ανάργυρος) 

 9 140/2010 Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  
 στάθμευσης οχήματος με αριθ.κυκλ. ΖΖΚ- στάθμευσης οχήματος με αριθ.κυκλ. ΖΖΚ- 
 7699 επί της οδού Β.Όλγας και πιο  7699 επί της οδού Β.Όλγας και πιο  
 συγκεκριμένα στη συμβολή της με την οδό  συγκεκριμένα στη συμβολή της με την οδό  
 28ης Οκτωβρίου (αίτηση Βεργινιάδη  28ης Οκτωβρίου (αίτηση Βεργινιάδη Γεωργία) 
 Γεωργία) 

 10 141/2010 Εξέταση αναγκαιότητας ή μη κοπής των  Εξέταση αναγκαιότητας ή μη κοπής των  
 δένδρων εντός του κοιμητηρίου και  δένδρων εντός του κοιμητηρίου και  
 επιδιόρθωση μικρών υλικών ζημιών σε  επιδιόρθωση μικρών υλικών ζημιών σε  
 οικογενειακούς τάφους. οικογενειακούς τάφους. 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 11 142/2010 Καταβολή αποζημίωσης λόγω  Καταβολή αποζημίωσης λόγω  
 απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 589 στην περιοχή  απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 589 στην περιοχή  
 "Πολύδροσο" του Δήμου Αμαρουσίου,  "Πολύδροσο" του Δήμου Αμαρουσίου,  
 κατόπιν δικαστικών αποφάσεων (υποθ.  κατόπιν δικαστικών αποφάσεων (υποθ.  
 Λιγνού Σοφία κλπ) Λιγνού Σοφία κλπ) 

 12 143/2010 Συζήτηση, μετά από αίτημα κατοίκων,  Συζήτηση, μετά από αίτημα κατοίκων,  
 σχετικά με το περίπτερο επί της οδού  σχετικά με το περίπτερο επί της οδού  
 Νεαπόλεως στην περιοχή της Αγ.Φιλοθέης Νεαπόλεως στην περιοχή της Αγ.Φιλοθέης 

 13 144/2010 Εξέταση αναγκαιότητας ή μη κοπής των  Εξέταση αναγκαιότητας ή μη κοπής των  
 δένδρων δένδρων 

 14 145/2010 Έγκριση ή μη εγκατάστασης νέου υπόγειου  Έγκριση ή μη εγκατάστασης νέου υπόγειου 
 υποσταθμού Δ.Ε.Η. σε κοινόχρηστο χώρο   υποσταθμού Δ.Ε.Η. σε κοινόχρηστο χώρο  
 επί της οδού Φλέμινγκ επί της οδού Φλέμινγκ 

 15 146/2010 Έγκριση ή μη εγκατάστασης νέου υπόγειου  Έγκριση ή μη εγκατάστασης νέου υπόγειου 
 υποσταθμού Δ.Ε.Η. σε κοινόχρηστο χώρο   υποσταθμού Δ.Ε.Η. σε κοινόχρηστο χώρο  
 επί της οδού Κερκύρας επί της οδού Κερκύρας 

 16 147/2010 Ενημέρωση για τις εργασίες της Επιτροπής  Ενημέρωση για τις εργασίες της Επιτροπής  
 Αξιολόγησης του Ν.1649/86 - Ανάκληση  Αξιολόγησης του Ν.1649/86 - Ανάκληση  
 των υπ'αριθ. 399/09 και 422/09 Α.Δ.Σ. των υπ'αριθ. 399/09 και 422/09 Α.Δ.Σ. 

 17 148/2010 Έγκριση ή μη της χωροθέτησης προσωρινής Έγκριση ή μη της χωροθέτησης  
   λυόμενης κατασκευής  (φουσκωτό  προσωρινής  λυόμενης κατασκευής   
 προσωρινό στέγαστρο) σε τμήμα του  Κ.Χ.  (φουσκωτό προσωρινό στέγαστρο) σε  
 Γ.1099 επί της οδού Αγίας Ελεούσης (τμήμα  τμήμα του  Κ.Χ. Γ.1099 επί της οδού Αγίας  
 διαμορφωμένου γηπέδου μπάσκετ) Ελεούσης (τμήμα διαμορφωμένου γηπέδου  
 μπάσκετ) 

 18 149/2010 Μεταβίβαση προς την "Κοινωφελή  Μεταβίβαση προς την "Κοινωφελή  
 Επιχείρηση Τέχνης και Πολιτισμού" του  Επιχείρηση Τέχνης και Πολιτισμού" του  
 κινητού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται  κινητού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται  
 από το Ωδείο του Πνευματικού Κέντρου από το Ωδείο του Πνευματικού Κέντρου 

 19 150/2010 Έγκριση ή μη της προσωρινής περίφραξης  Έγκριση ή μη της προσωρινής περίφραξης  
 ασφαλείας στο Ο.Τ. 5 στον Άγιο Θωμά του  ασφαλείας στο Ο.Τ. 5 στον Άγιο Θωμά του  
 Δήμου Αμαρουσίου για την εκτέλεση  Δήμου Αμαρουσίου για την εκτέλεση  
 αρχικών εργασιών και τοπικών  αρχικών εργασιών και τοπικών  
 διαμορφώσεων διαμορφώσεων 

 20 151/2010 Ανάθεση ή μη, στην Κοινωφελή Επιχείρηση  Ανάθεση ή μη, στην Κοινωφελή Επιχείρηση  
 Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας Δήμου  Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας Δήμου  
 Αμαρουσίου, της εκπόνησης μελέτης  Αμαρουσίου, της εκπόνησης μελέτης  
 ελεγχόμενης στάθμευσης και στάθμευσης  ελεγχόμενης στάθμευσης και στάθμευσης  
 δημοτών στους δρόμους της πολεοδομικής  δημοτών στους δρόμους της πολεοδομικής  
 ενότητας Παραδείσου Αμαρουσίου. ενότητας Παραδείσου Αμαρουσίου. 

 21 152/2010 Έγκριση ή μη μιας θέσης στάθμευσης για  Έγκριση ή μη μιας θέσης στάθμευσης για  
 ΑΜΕΑ και θέσεων προσωρινής στάθμευσης  ΑΜΕΑ και θέσεων προσωρινής στάθμευσης 
 για επισκέπτες και υπηρεσιακά οχήματα   για επισκέπτες και υπηρεσιακά οχήματα  
 μπροστά από το  πεζοδρόμιο του  μπροστά από το  πεζοδρόμιο του  
 Δημαρχιακού Μεγάρου. Δημαρχιακού Μεγάρου. 

 22 153/2010 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  
 καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης  καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης  
 κατασκευής αγωγού αποχέτευσης (υποθ.  κατασκευής αγωγού αποχέτευσης (υποθ.  
 Λαμπιδώνη Σοφία - ακίνητο επί των οδών  Λαμπιδώνη Σοφία - ακίνητο επί των οδών  
 Διονύσου 170 & Βλαχερνών) Διονύσου 170 & Βλαχερνών) 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 23 154/2010 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  
 καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης  καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης  
 κατασκευής αγωγού αποχέτευσης (υποθ.  κατασκευής αγωγού αποχέτευσης (υποθ.  
 Κρητικού Παναγιώτα - ακίνητο επί της οδού  Κρητικού Παναγιώτα - ακίνητο επί της οδού  
 Αυτ.Θεοφίλου 7) Αυτ.Θεοφίλου 7) 

 __ υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 Βασιλική Δαλέκου 

 17/3/2010 
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