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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 015645 11/3/2011 
για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/3/2011 

και ώρα 7:00:00 μμ και περίληψη των αποφάσεων 
που λήφθηκαν κατα την συνεδρίαση αυτή. 

 
 Eπικύρωση πρακτικών 5ης, 6ης/11 Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 
 
 1 86/2011 Δ΄ ανάρτηση Πολεοδομικής μελέτης  Δ΄ ανάρτηση Πολεοδομικής μελέτης  
 επέκτασης της περιοχής "Κάτω Σωρός -  επέκτασης της περιοχής "Κάτω Σωρός -  
 Τύμβος - Μαρμαράδικα" Τύμβος - Μαρμαράδικα" 

 2 88/2011 Διαγραφή οφειλής από παράβαση  Διαγραφή οφειλής από παράβαση  
 Κ.Ο.Κ. (υποθ. Best Leasing A.E.) Κ.Ο.Κ. (υποθ. Best Leasing A.E.) 

 3 89/2011 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών  Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών  
 για δικαίωμα χρήσης κτιστής ατομικής  για δικαίωμα χρήσης κτιστής ατομικής  
 οστεοθήκης οστεοθήκης 

 4 90/2011 Έγκριση ή μη δαπάνης για τη  Έγκριση δαπάνης για τη  
 μετατόπιση τσιμεντένιου ιστού στην  μετατόπιση τσιμεντένιου ιστού στην  

 5 91/2011 Διαγραφές οφειλών Τέλους Ακίνητης  Διαγραφές οφειλών Τέλους Ακίνητης  
 Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Περιουσίας (Τ.Α.Π.) 

 6 92/2011 Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο 
 Περιφερειακό Επιχειρησιακό  Περιφερειακό Επιχειρησιακό  
 Πρόγραμμα Αττικής 2007 - 2013 Πρόγραμμα Αττικής 2007 - 2013 

 7 93/2011 Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης για Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης για 
 την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και  την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και  
 εκποίηση ακινήτων εκποίηση ακινήτων 

 8 94/2011 Έγκριση ή μη τροποποίησης της  Έγκριση τροποποίησης της  
 υπ'αριθ.90/08 προγραμματικής  υπ'αριθ.90/08 προγραμματικής  
 σύμβασης μεταξύ του ΟΣΚ ΑΕ και του  σύμβασης μεταξύ του ΟΣΚ ΑΕ και του  
 Δήμου Αμαρουσίου για το έργο  Δήμου Αμαρουσίου για το έργο  
 "Κατασκευή ΑΠΧ - κλειστού  "Κατασκευή ΑΠΧ - κλειστού  
 γυμναστηρίου στο 2ο Γυμνάσιο - 2ο  γυμναστηρίου στο 2ο Γυμνάσιο - 2ο  
 Λύκειο" και υποβολής ή μη πρότασης  Λύκειο" και υποβολής ή μη πρότασης  
 ένταξης του έργου στο Περιφερειακό  ένταξης του έργου στο Περιφερειακό  
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)  

 9 95/2011 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής  Εγκρίνει τον συμβιβαστικό καθορισμό 
 μονάδος αποζημιούμενης εδαφικής  τιμής μονάδος αποζημιούμενης εδαφικής  
 εκτάσεως μετ επικειμένων στο Ο.Τ.  εκτάσεως μετ επικειμένων στο Ο.Τ.  
 968, της περιοχής "Σωρός- Λάκκα  968, της περιοχής "Σωρός- Λάκκα  
 Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. 
 αρ. 010208 (υπόθεση Γεωργίου  αρ. 010208 (υπόθεση Γεωργίου  
 Θεόδωρος) Θεόδωρος) 

 10 96/2011 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  
 καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης  καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης  
 κατασκευής αγωγού αποχέτευσης και  κατασκευής αγωγού αποχέτευσης και  
 διαγραφή δόσεων από τους υπ'αριθ.14- διαγραφή δόσεων από τους υπ'αριθ.14- 
 19-22/22-1-09 χρηματικούς καταλόγους  19-22/22-1-09 χρηματικούς καταλόγους  
 (υποθ.Κούρτογλου Μιχαήλ - Δόλιανης 14) (υποθ.Κούρτογλου Μιχαήλ - Δόλιανης 14) 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 
 
 11 97/2011 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  
 καταβληθέντος από την χρέωση  καταβληθέντος από την χρέωση  
 δαπάνης κατασκευής αγωγού  δαπάνης κατασκευής αγωγού  
 αποχέτευσης επί της οδού  αποχέτευσης επί της οδού  
 Ομορφοκκλησιάς 15 (υποθ. Στάμου  Ομορφοκκλησιάς 15 (υποθ. Στάμου  
 Κωνσταντίνος) Κωνσταντίνος) 

 12 98/2011 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως  
 καταβληθέντος από την χρέωση  καταβληθέντος από την χρέωση  
 δαπάνης κατασκευής αγωγού  δαπάνης κατασκευής αγωγού  
 αποχέτευσης στην περιοχή "ΨΑΛΙΔΙ"  αποχέτευσης στην περιοχή "ΨΑΛΙΔΙ"  
 Αμαρουσίου βάσει της υπ'αριθ.375/10  Αμαρουσίου βάσει της υπ'αριθ.375/10  
 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

 13 99/2011 Διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών  Διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών  
 από την χρέωση για δαπάνη  από την χρέωση για δαπάνη  
 κατασκευής αγωγού αποχέτευσης στην  κατασκευής αγωγού αποχέτευσης στην  
 περιοχή "ΨΑΛΙΔΙ" Αμαρουσίου βάσει της περιοχή "ΨΑΛΙΔΙ" Αμαρουσίου βάσει της 
  υπ'αριθ.375/10 απόφασης Δημοτικού   υπ'αριθ.375/10 απόφασης Δημοτικού  
 Συμβουλίου Συμβουλίου 

 14 100/2011 Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  
 Κ.Ο.Κ. (υποθ. Μαρινάτος ΑΕ κλπ) Κ.Ο.Κ. (υποθ. Μαρινάτος ΑΕ κλπ) 

 15 101/2011 Συμπλήρωση της με αρ. 80/2011 Α.Δ.Σ., Συμπλήρωση της με αρ. 80/2011 Α.Δ.Σ., 
  σχετικής με τη λύση του Νομικού   σχετικής με τη λύση του Νομικού  
 Προσώπου με την επωνυμία  Προσώπου με την επωνυμία  
 "Κοινωφελής Επιχείρηση Αλληλεγγύης  "Κοινωφελής Επιχείρηση Αλληλεγγύης  
 και Πρόληψης Δήμου Αμαρουσίου" και Πρόληψης Δήμου Αμαρουσίου" 

 16 102/2011 Έγκριση ή μη  παράτασης  του έργου  Έγκριση παράτασης  του έργου  
 "Κατασκευή - Μικροεπεκτάσεις και  "Κατασκευή - Μικροεπεκτάσεις και  
 συνδέσεις με κεντρικούς αγωγούς  συνδέσεις με κεντρικούς αγωγούς  
 ακαθάρτων" ακαθάρτων" 

 17 103/2011 Απόδοση ποσού σε Σχολικές  Απόδοση ποσού σε Σχολικές  
 Επιτροπές από τους Κεντρικούς  Επιτροπές από τους Κεντρικούς  
 Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την  Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την  
 κάλυψη λειτουργικών δαπανών  κάλυψη λειτουργικών δαπανών  
 α΄κατανομή έτους 2011 των α΄βάθμιων  α΄κατανομή έτους 2011 των α΄βάθμιων  
 και β΄βάθμιων σχολείων Δήμου  και β΄βάθμιων σχολείων Δήμου  

 18 104/2011 Επιβολή προστίμου για παράνομα  Επιβολή προστίμου για παράνομα  
 τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες  τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες  
 στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υποθ.  στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υποθ.  
 AFFICHAGE HELLAS A.E.) AFFICHAGE HELLAS A.E.) 

 19 105/2011 Επιβολή προστίμου για παράνομα  Επιβολή προστίμου για παράνομα  
 τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες  τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες  
 στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υποθ.  στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υποθ.  
 MASTER ADVERTISING) MASTER ADVERTISING) 

 20 106/2011 Επιβολή προστίμου για παράνομα  Επιβολή προστίμου για παράνομα  
 τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες  τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες  
 στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υποθ.  στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υποθ.  
 DOMUS Ε.Π.Ε.) DOMUS Ε.Π.Ε.) 

 21 107/2011 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής  Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής  
 προστίμου Γ.Ο.Κ. (υποθ.Διαχ/ση  προστίμου Γ.Ο.Κ. (υποθ.Διαχ/ση  
 πολ/κίας) - Διαγραφή οφειλής προστίμου πολ/κίας) - Διαγραφή οφειλής προστίμου 
  Γ.Ο.Κ. (υποθ.Ζερβού Ελευθερίας)  Γ.Ο.Κ. (υποθ.Ζερβού Ελευθερίας) 

 22 108/2011 Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης  Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης  
 φορολογικών διαφορών για το έτος 2011 φορολογικών διαφορών για το έτος 2011 
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Α/Α  Αριθμός  
Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

23 87/2011 Καταργήσεις και συγχωνεύσεις  Καταργήσεις και συγχωνεύσεις  
 σχολικών μονάδων στον Δήμο  σχολικών μονάδων στον Δήμο  

 2/3 
Η υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 
 

Βασιλική Δαλέκου 
21/3/2011 


