
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 Των θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 048002 2/7/2010 για συνεδρίαση του 
  Δημοτικού Συμβουλίου στις 6/7/2010 και ώρα 7:30:00 μμ και περίληψη των  
 αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή. 

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

 Εκτός  340/2010 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Ψήφισμα-καταγγελία του Δημοτικού Συμβουλίου  
 ημερησίας Δήμου Αμαρουσίου για την μη  του Δήμου Αμαρουσίου για την μη  
 διάταξης τοποθέτηση εκπροσώπου του Δήμου  τοποθέτηση εκπροσώπου του Δήμου  
 Αμαρουσίου στο νέο Διοικητικό  Αμαρουσίου στο νέο Διοικητικό  
 Συμβούλιο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Συμβούλιο του Ινστιτούτου Γεωπονικών 
 Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) 

 Εκτός  339/2010 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού 
 ημερησίας Δήμου έτους 2010 Προγράμματος του Δήμου έτους 2010 
 διάταξης 

 Εκτός  338/2010 Αποδοχή ή μη αιτήματος του Σωματείου  Αποδέχεται το αίτημα του Σωματείου  
 ημερησίας Παλαιοπωλών Αττικής  "Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ" Παλαιοπωλών Αττικής  "Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ" 
 διάταξης 

 1 341/2010 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου  Τροποποιεί το ρυμοτομικό σχέδιο στο  
 στο Ο.Τ. 88 για καθορισμό τμήματός του Ο.Τ. 88 για καθορισμό τμήματός του 
 σε ΚΦ χώρο αθλητικών, πολιτιστικών  σε ΚΦ χώρο αθλητικών, πολιτιστικών  
 δραστηριοτήτων με υπόγειο χώρο  δραστηριοτήτων με υπόγειο χώρο  
 στάθμευσης στάθμευσης 

 2 342/2010 Εγκριση ή μη της δωρεάν παραχώρησης Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση 
 προς χρήση τμήματος πλατείας στη  προς χρήση τμήματος πλατείας στη  
 συμβολή των οδών Βασ.Σοφίας και  συμβολή των οδών Βασ.Σοφίας και  
 Κηφισίας (πρώην ιδιοκτησία ΙΓΕ) και του Κηφισίας (πρώην ιδιοκτησία ΙΓΕ) και του 
 Κ.Χ. στο Ο.Τ. Γ1085 στην κοινή  Κ.Χ. στο Ο.Τ. Γ1085 στην κοινή  
 ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ "ΑΘΜΟΝΟ  ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ "ΑΘΜΟΝΟ  
 ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.  Ο.Τ.Α." στα πλαίσια  ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.  Ο.Τ.Α." στα πλαίσια  
 της υλοποίησης του έργου "ανάπτυξη  της υλοποίησης του έργου "ανάπτυξη  
 υπόγειων χώρων στάθμευσης  υπόγειων χώρων στάθμευσης  
 αυτοκινήτων" όπως αυτοί προτείνονται  αυτοκινήτων" όπως αυτοί προτείνονται  
 από τη σχετική μελέτη βιωσιμότητας από τη σχετική μελέτη βιωσιμότητας 

 3 345/2010 Τροποποίηση του προϋπολογισμού της  Εγκρίνει την τροποποίηση  
 μελέτης για την δημοπράτηση του  του προϋπολογισμού της μελέτης   
 έργου: "Κατασκευή παιδικού  για την δημοπράτηση του έργου:  
 βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 285" «Κατασκευή παιδικού βρεφονηπιακού  
  σταθμού στο Ο.Τ. 285" 

 4 Εγκριση σύναψης δανείου ποσού  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 14.000.000,00 € με την MARFIN  
 EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 5 343/2010 Καταβολή αποζημίωσης λόγω  Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης λόγω  
 απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης  απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης  
 μετ'επικειμένων αυτής στο Ο.Τ. 977 της μετ'επικειμένων αυτής στο Ο.Τ. 977 της 
 περιοχής "Σωρός Λάκκα Κόττου" με  περιοχής "Σωρός Λάκκα Κόττου" με  
 κτηματ.αριθ.010126 του Δήμου  κτηματ.αριθ.010126 του Δήμου  
 Αμαρουσίου κατόπιν δικαστικών  Αμαρουσίου κατόπιν δικαστικών  
 αποφάσεων (υποθ. Σωτηρίου Χρόνη -  αποφάσεων (υποθ. Σωτηρίου Χρόνη -  
 Ευτυχίας Χρόνη) Φ.2662 Ευτυχίας Χρόνη) Φ.2662 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 6 344/2010 Γνωμοδότηση επί της μελέτης  Γνωμοδοτεί θετικά για την μελέτη  
 περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)  περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)  
 για τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ  για τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ  
 ΜΑΡΜΑΡΩΝ Ο.Ε. ΚΩΝ. Ι. ΠΑΝ. Ι.,  ΜΑΡΜΑΡΩΝ Ο.Ε. ΚΩΝ. Ι. ΠΑΝ. Ι.,  
 ΙΩΑΝ. Κ. & ΑΡΙΣΤ. Κ. ΜΑΡΗΣ,  ΙΩΑΝ. Κ. & ΑΡΙΣΤ. Κ. ΜΑΡΗΣ,  
 Μακρυγιάννη 25, θέση "Σωρός" Δήμου  Μακρυγιάννη 25, θέση "Σωρός" Δήμου  

 Η υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 Βασιλική Δαλέκου 
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