
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Π Ι Ν Α Κ Α  
 θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 050087 9/7/2010 για συνεδρίαση του  
 Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/7/2010 και ώρα 7:30:00 μμ και περίληψη των  
 αποφάσεων που λήφθηκαν κατα την συνεδρίαση αυτή. 

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

 1 347/2010 Έγκριση ή μη της Α΄φάσης του έργου   Εγκρίνει την Α΄φάση του έργου  
 "Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσιου στην   "Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσιου στην  
 προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ       προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ  
  για την κατασκευή και λειτουργία δύο   για  την κατασκευή και λειτουργία δύο  
  υπόγειων χώρων στάθμευσης"  υπόγειων χώρων στάθμευσης" 

 2 Παρουσίαση της τελικής μελέτης του έργου  Εγινε η παρουσίαση της μελέτης εφαρμογής 
 "Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δήμου           του έργου «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου 
 Αμαρουσίου" - Έγκριση ή μη της μελέτης,     Δήμου Αμαρουσίου»   
 των τευχών δημοπράτησης του                      
 προϋπολογισμού και του                                 
 χρονοδιαγράμματος του έργου 

 3 348/2010 Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου  Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου  
 "Κατασκευή οδών στην ευρύτερη περιοχή  "Κατασκευή οδών στην ευρύτερη περιοχή  
 του Δήμου Αμαρουσίου". του Δήμου Αμαρουσίου". 

 4 349/2010 Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  
 Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο  Πίνακα και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο  
 "Ανακατασκευή των προαύλιων χώρων σε  "Ανακατασκευή των προαύλιων χώρων σε  
 σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου" σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου" 

 5 350/2010 Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ και παράτασης   Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και την παράταση  
 του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ" του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ" 

 6 351/2010 Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου   Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου  
 «Κατασκευή κεντρικών αγωγών ακαθάρτων  «Κατασκευή κεντρικών αγωγών ακαθάρτων  
 στην περιοχή Στουντίου – Σισμανογλείου» στην περιοχή Στουντίου – Σισμανογλείου» 

 7 352/2010 Έγκριση υψομετρικής μελέτης τμήματος  Εγκρίνει την υψομετρική μελέτη τμήματος  
 οδού Βελεστίνου οδού Βελεστίνου 

 8 353/2010 Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων:   Εγκρίνει την έκδοση των παραχωρητηρίων  
 α)Οικογενειακών τάφων και β)κτιστών   εξοφλημένων: α)Οικογενειακών τάφων  
 ατομικών οστεοθηκών  και β) κτιστών ατομικών οστεοθηκών 

 9 354/2010 Έγκριση περιέλευσης οικογενειακών τάφων  Εγκρίνει την περιέλευση οικογενειακών τάφων 
  στο Δήμο Αμαρουσίου και εκ νέου   στο Δήμο Αμαρουσίου και την εκ νέου  
 παραχώρησης χρήσης αυτών παραχώρηση χρήσης αυτών 

 10 355/2010 Έγκριση ή μη τμηματικής καταβολής   Εγκρίνει την τμηματική καταβολή  
 αποζημιώσεως για ρυμοτομούμενα εδαφικά  της αποζημιώσεως για ρυμοτομούμενα εδαφικά  
 τμήματα στο Ο.Τ. 611 συνδυασμό με   τμήματα στο Ο.Τ. 611 συνδυασμό με  
 συμβιβαστική επίλυση διαφοράς (υποθ.  συμβιβαστική επίλυση διαφοράς (υποθ.  
 Μ.Κουτούλια κλπ) Μ.Κουτούλια κλπ) 

 11 356/2010 Ορισμός νέου μέλους σε αντικατάσταση  Ορίζει νέο μέλος σε αντικατάσταση  
 παραιτηθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο 
  του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Κοινωφελής   του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Κοινωφελής  
 Επιχείρηση Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας  Επιχείρηση Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας  
 Δήμου Αμαρουσίου" Δήμου Αμαρουσίου" 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 12 357/2010 Επιβολή προστίμου για παράνομα  Εγκρίνει την επιβολή προστίμου (μέγιστο) 
 τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες  για παράνομα τοποθετημένες   
 εντος των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου διαφημιστικές πινακίδες εντός των ορίων  
  του Δήμου Αμαρουσίου  

 13 358/2010 Αίτημα του Ατσωνίου Νικολάου για καταβολή Εγκρίνει την καταβολή του ποσού 
  του ποσού από αποζημιούμενη εδαφική   από αποζημιούμενη εδαφική έκταση  
 έκταση σε δώδεκα εξαμηνιαίες δόσεις  σε 24 εξαμηνιαίες δόσεις 
  

 14 359/2010 Αποδοχή ή μη χορηγίας οξύμετρου από την Αποδέχεται την χορηγία οξύμετρου από την  
 εταιρεία VIDAVO εταιρεία VIDAVO 

 15 360/2010 Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση  Εγκρίνει το αίτημα για έκτακτη οικονομική   
 (Κόκκου Ευθυμία) ενίσχυση (Κόκκου Ευθυμία) στο ποσό των 3.200 € 

 16 361/2010 Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης  Εγκρίνει την χορήγηση άδειας άσκησης  
 υπαίθριου στάσιμου εμπορίου -  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου -  
 μικροπωλητή παραδοσιακών ειδών  μικροπωλητή παραδοσιακών ειδών  
 (κουλούρια - Κούλη Γεωργία) (κουλούρια - Κούλη Γεωργία) 

 __ υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 Βασιλική Δαλέκου 

 19/07/2010 
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