
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Π Ι Ν Α Κ Α  
 θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 039068 4/6/2010 για συνεδρίαση του 
  Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/6/2010 και ώρα 6:00:00 μμ και περίληψη των  
 αποφάσεων που λήφθηκαν κατα την συνεδρίαση αυτή. 

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

 Εκτός  266/2010 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  Εγκρίνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές   
 ημερησίας λόγω έργων ρυθμίσεις λόγω έργων 
 διάταξης 

 1 267/2010 Εγκριση ή μη απολογισμών Σχολικών  Εγκρίνει τους απολογισμούς των Σχολικών  
 Επιτροπών Δήμου Αμαρουσίου  Επιτροπών του Δήμου Αμαρουσίου  
 χρήσεως 2007 χρήσεων 2007 

 2 268/2010 Εγκριση ή μη απολογισμών Σχολικών  Εγκρίνει τους απολογισμούς των Σχολικών  
 Επιτροπών Δήμου Αμαρουσίου  Επιτροπών του Δήμου Αμαρουσίου  
 χρήσεως 2008  χρήσεων 2008  

 3 269/2010 Εγκριση ή μη νέας παράτασης της  Εγκρίνει τη νέα παράταση της  
 ημερομηνίας περαίωσης του έργου  ημερομηνίας περαίωσης του έργου  
 "Σύνδεση του Ανατολικού Αμαρουσίου  "Σύνδεση του Ανατολικού Αμαρουσίου  
 με το Διοικητικό Κέντρο του Δήμου" με το Διοικητικό Κέντρο του Δήμου" 

 4 270/2010 Έγκριση ή μη παράτασης της  Εγκρίνει την παράταση της  
 ημερομηνίας περάτωσης του έργου  ημερομηνίας περάτωσης του έργου  
 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  
 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
 ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ" ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ" 

 5 Τροποποίηση του προϋπολογισμού της  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 μελέτης για την δημοπράτηση του  
 έργου: "Κατασκευή παιδικού  
 βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 285" 

 6 271/2010 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και  Ορίζει εκπρόσωπο του Χρήστη «Δήμος  
 Οριστικής Παραλαβής του έργου  Αμαρουσίου» στην Επιτροπή Προσωρινής και  
 "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  Oριστικής Παραλαβής του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ   
 ΟΔΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ &  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ,  
 ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ  ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ & ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ",  ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ",  
 αναδόχου ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  αναδόχου ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
  τον κ.Μιχαηλίδη Νικόλαο  

 7 272/2010 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και  Ορίζει εκπρόσωπο του Χρήστη «Δήμος   
 Οριστικής Παραλαβής του έργου  Αμαρουσίου» στην Επιτροπή Προσωρινής και   
 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ  Οριστικής Παραλαβής του έργου 
 ΚΤΙΡΙΩΝ 1, 3, 4, 5 & 11 ΤΗΣ  "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  1, 3, 4, 5 & 11 ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ   
 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ-Α",  ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ,  
 αναδόχου ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ-Α» αναδόχου ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
  Α.Ε. τον κ.Μιχαηλίδη Νικόλαο 

 8 273/2010 Εκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων Εγκρίνει την έκδοση παραχωρητηρίων  
  Κτιστών Ατομικών Οστεοθηκών εξοφλημένων Κτιστών Ατομικών Οστεοθηκών 

 9 274/2010 Διαγραφή οφειλών για δικαίωμα χρήσης  Διαγράφει τις οφειλές για δικαίωμα χρήσης  
 οστεοφυλακίου και κτιστής ατομικής  οστεοφυλακίου και κτιστής ατομικής  
 οστεοθήκης  οστεοθήκης  
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 10 275/2010 Διαγραφή δόσης από χρέωση για την  Διαγράφει την δόση από χρέωση για την  
 δαπάνη κατασκευής αγωγού  δαπάνη κατασκευής αγωγού  
 αποχέτευσης (υπόθ. Κιτσάκης  αποχέτευσης (υπόθ. Κιτσάκης  
 Παναγιώτης - ακίνητο επί της οδού Β.  Παναγιώτης - ακίνητο επί της οδού Β.  
 Τσουνιά 19 & Παμίσου) 

 11 276/2010 Α) Επιστροφή  ποσού ως αχρεωστήτως  Α) Επιστρέφει  ποσόν ως αχρεωστήτως  
 καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης  καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης  
 κατασκευής αγωγού αποχέτευσης και  κατασκευής αγωγού αποχέτευσης και  
 διαγραφή βεβαιωμένων δόσεων (υπόθ.  διαγράφει βεβαιωμένες δόσεις (υπόθ.  
 Κωνσταντινίδης Μιχαήλ - ακίνητο επί  Κωνσταντινίδης Μιχαήλ - ακίνητο επί  
 της οδού Ειρήνης 71, Β) Χρέωση από  της οδού Ειρήνης 71, Β) Χρεώνει   
 δαπάνη κατασκευής αγωγού  δαπάνη από κατασκευή αγωγού  
 αποχέτευσης (υπόθ. Σοφιανός Γεώργιος αποχέτευσης (υπόθ. Σοφιανός Γεώργιος 
  - ακίνητο επί της οδού Ελικώνος 15  - ακίνητο επί της οδού Ελικώνος 15 

 12 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 προστίμων Γ.Ο.Κ. (υπόθ. Α.Τ.Ε. Α.Ε.) 

 13 277/2010 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής  Διαγράφει και επαναβεβαιώνει οφειλή  
 προστίμου Γ.Ο.Κ. (υποθ. Δ.Δράκου) προστίμου Γ.Ο.Κ. (υποθ. Δ.Δράκου) 

 14 Καταβολή αμοιβής και εξόδων στον  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 δικήγόρο Αθηνών Παντελή Αμούργη 

 15 278/2010 Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  
 γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας 
  με τον Δήμο Αμαρουσίου  με τον Δήμο Αμαρουσίου 

 16 279/2010 Εγκριση χορήγησης άδειας άσκησης  Εγκρίνει την χορήγηση άδειας άσκησης  
 υπαίθριου στάσιμου εμπορίου -  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου -  
 μικροπωλητή (άνθη) μικροπωλητή (άνθη) σε τροποποιημένη θέση 

 17 280/2010 Εγκριση χορήγησης άδειας άσκησης  Εγκρίνει την χορήγηση άδειας άσκησης  
 υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - κινητό  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - κινητό  
 κατάστημα (καντίνα) κατάστημα (καντίνα) στον Σταθμό Ειρήνης 

 18 281/2010 Εγκριση χορήγησης άδειας άσκησης  Απορρίπτει το αίτημα περί χορήγησης άδειας   
 υπαίθριου στάσιμου εμπορίου -  άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου -  
 μικροπωλητή παραδοσιακών ειδών  μικροπωλητή παραδοσιακών ειδών  
 (κουλούρια) (Κούλη Γεωργία) (κουλούρια) (Κούλη Γεωργία) για την  
  προταθείσα θέση 

 19 282/2010 Εγκριση χορήγησης άδειας άσκησης  Απορρίπτει το αίτημα περί χορήγησης άδειας   
 υπαίθριου στάσιμου εμπορίου -  άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου -  
 μικροπωλητή παραδοσιακών ειδών  μικροπωλητή παραδοσιακών ειδών  
 (κουλούρια) (RODAJ SHKELQIM) (κουλούρια) (RODAJ SHKELQIM) για την 
  προταθείσα θέση 

 20 283/2010 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 146/2009  Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ.   
 απόφασης δημοτικού συμβουλίου μετά  146/2009 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου   
 από κατάθεση πρόσθετων στοιχείων  μετά από κατάθεση πρόσθετων στοιχείων  
 από την πλευρά του ενδιαφερόμενου από την πλευρά του ενδιαφερόμενου 

 21 Άσκηση ή μη αίτησης ενώπιον του  Δεν συζητείται διότι είναι αρμοδιότητα της 
 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και        Δημαρχιακής Επιτροπής 
 του Εφετείου Αθηνών για τον  
 καθορισμό προσωρινής και οριστικής  
 τιμής μονάδος αντίστοιχα (υποθ.  
 Χαροκόπου, ΚΧ 45, περιοχή Αγ.Φιλοθέη 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

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

 Η υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 Βασιλική Δαλέκου 
14/6/2010 

  


