
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Π Ι Ν Α Κ Α  
 θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 051917 16/7/2010 για συνεδρίαση του  
 Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/7/2010 και ώρα 7:30:00 μμ και περίληψη των  
 αποφάσεων που λήφθηκαν κατα την συνεδρίαση αυτή. 

 Επικύρωση πρακτικών 15ης, 16ης, 17ης, 18ης  Συνεδριάσεων έτους 2010 

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

 1 362/2010 Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου  Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού  
 οικονομικού έτους 2010 του Δήμου οικονομικού έτους 2010 

 2 363/2010 Εν μέρει ανάκληση της υπ'αρ. 406/2008  Εγκρίνει την εν μέρει ανάκληση της υπ'αρ.   
 απόφασης Δημοτικου Συμβουλίου περί        406/08 απόφασης Δημοτικου Συμβουλίου περί  
 "Καθορισμού θέσεων εντός των διοικητικών  "Καθορισμού θέσεων εντός των διοικητικών  
 ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, στις οποίες  ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, στις οποίες  
 επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση (για τα έτη επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση (για τα  
  2009 - 2011)" και ειδικότερα ανάκληση των  έτη 2009 - 2011)" και ειδικότερα ανάκληση  
 σαράντα πέντε (45) από τις συνολικά  των σαράντα πέντε (45) από τις συνολικά  
 πενήντα δύο (52) θέσεις που καθορίστηκαν πενήντα δύο (52) θέσεις που καθορίστηκαν 
  για υπαίθρια διαφήμιση επί πεζοδρομίων   για υπαίθρια διαφήμιση επί πεζοδρομίων  
 και χώρων πλησίον οδοστρωμάτων και χώρων πλησίον οδοστρωμάτων 

 3 364/2010  Έγκριση ή μη της μελέτης, των τευχών  Εγκρίνει την μελέτη, τα τεύχη  
 δημοπράτησης του προϋπολογισμού και  δημοπράτησης τον προϋπολογισμό και  
 του χρονοδιαγράμματος του έργου   το χρονοδιάγραμμα του έργου   
 "Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δήμου  "Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δήμου  
 Αμαρουσίου" Αμαρουσίου" 

 4 365/2010 Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας  Εγκρίνει την  παράταση της ημερομηνίας  
 περάτωσης του έργου "Υλοποίηση Πράξης  περάτωσης του έργου "Υλοποίηση Πράξης  
 Εφαρμογής στις περιοχές Σωρός-Ν.Μαρούσι" Εφαρμογής στις περιοχές Σωρός- 
 Ν.Μαρούσι" 

 5 366/2010 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών  Εγκρίνει την διαγραφή και την επαναβεβαίωση  
 προστίμων Γ.Ο.Κ. (υπόθ. Ελένη Παραρά) οφειλών προστίμων Γ.Ο.Κ. (υπόθ.  
                                                                                                                Ελένη Παραρά)   

 6 367/2010 Είσπραξη ειδικού φόρου 2% από  Εγκρίνει την είσπραξη ειδικού φόρου 2% από  
 καταστήματα του εμπορικού κέντρου  τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου  
 "GOLDEN HALL" "GOLDEN HALL" 

 7 368/2010 Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση  Εγκρίνει το αίτημα για έκτακτη οικονομική  
 (υποθ.Βουτσινά Όρσα) ενίσχυση (υποθ.Βουτσινά Όρσα) στο ποσό  
                                                                                                                των 1.000 €    

 8 369/2010 Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση  Εγκρίνει το αίτημα για έκτακτη οικονομική   
 (υποθ.Σκανδαλάκης Γεώργιος) ενίσχυση (υποθ.Σκανδαλάκης Γεώργιος) 
  στο ποσό των 1.000 €  

 9 370/2010 Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση  Εγκρίνει το αίτημα για έκτακτη οικονομική  
 (υποθ.Πολυχρονάκη Χριστίνα) ενίσχυση (υποθ.Πολυχρονάκη Χριστίνα) 
  στο ποσό των 1.000 €  

 10 371/2010 Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση  Εγκρίνει το αίτημα για έκτακτη οικονομική   
 (υποθ.Κωνσταντοπούλου Ανθούλα) ενίσχυση (υποθ.Κωνσταντοπούλου Ανθούλα) 
  στο ποσό των 1.000 €  

 11 372/2010 Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού του  Εγκρίνει την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού   
 Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Μουσείων Δήμου  του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Μουσείων   
 Αμαρουσίου -Αμαρυσία Άρτεμις-  Δήμου Αμαρουσίου - Αμαρυσία Άρτεμις-  
 οικονομικού έτους 2010 οικονομικού έτους 2010 

 12 373/2010 Διόρθωση-συμπλήρωση της  Εγκρίνει την διόρθωση-συμπλήρωση της  
 υπ'αριθ.171/2010 απόφασης Δημοτικού  υπ'αριθ.171/2010 απόφασης Δημοτικού  



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

 13 374/2010 Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού του  Εγκρίνει την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού   
 Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου  του Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου  
 Αμαρουσιου" οικονομικού έτους 2010 Αμαρουσιου" οικονομικού έτους 2010 

 14 375/2010 Ρύθμιση ή μη οφειλών από δαπάνη  Εγκρίνει την ρύθμιση  οφειλών από δαπάνη  
 κατασκευής και σύνδεσης αποχέτευσης της  κατασκευής και σύνδεσης αποχέτευσης της  
 εργολαβίας "ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  εργολαβίας "ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  
 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ",  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ",  
 διαγραφή ή μη των ήδη βεβαιωθέντων χρεών και διαγράφει  τα ήδη βεβαιωθέντα  
  κατασκευής - σύνδεσης αποχετεύσεων της   χρέη κατασκευής - σύνδεσης αποχετεύσεων 
 ως άνω εργολαβίας και επανεγγραφή αυτών  της ως άνω εργολαβίας και την 
  βάσει της απόφασης του Δημοτικού  επανεγγραφή αυτών βάσει της απόφασης  
 Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου 

 15 376/2010 Εξέταση ένστασης των Γεωργίου και  Απορρίπτει την ένσταση των Γεωργίου  
 Βασιλικής Τσουμή κατά της πρότασης  & Βασιλικής Τσουμή κατά της πρότασης  
 τροποποίηση για τον καθορισμό τμήματος  τροποποίηση για τον καθορισμό τμήματος  
 του Ο.Τ. 88  σε κοινωφελή χώρο Αθλητικών του Ο.Τ. 88 σε κοινωφελή χώρο Αθλητικών  
                                         και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 

 16 377/2010 Περί επιχορήγησης του Αθλητικού Ομίλου  Εγκρίνει την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου  
 "Τρίτων" Αμαρουσίου "Τρίτων" Αμαρουσίου στο ποσό των 10.000 € 

 17 378/2010 Περί Επιχορήγησης του Ι.Ν Αγιού Κοσμά  Εγκρίνει την επιχορήγηση του Ι.Ν Αγιού Κοσμά  
 Αιτωλού Αμαρουσίου Αιτωλού Αμαρουσίου στο ποσό των 10.000 € 

 18 379/2010 Τμηματική καταβολή αποζημιώσεως λόγω   Εγκρίνει την τμηματική καταβολή αποζημιώσεως  
 απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης  λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης  
 μετ'επικειμένων αυτής στο Ο.Τ. 708 της  μετ' επικειμένων αυτής στο Ο.Τ. 708 της  
 περιοχής "ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ" με κτημ.αρ.161012 περιοχής "ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ" με κτημ.αρ.161012 
  του Δήμου Αμαρουσίου κατόπιν δικαστικών  του Δήμου Αμαρουσίου κατόπιν δικαστικών 
  αποφάσεων (υποθ. Κων.Αρβανίτης)  αποφάσεων (υποθ. Κων.Αρβανίτης) 

 19 380/2010 Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης  Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης  
 ερευνητικού έργου μεταξύ της Κοινωφελούς  ερευνητικού έργου μεταξύ της Κοινωφελούς  
 Επιχείρησης Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας  Επιχείρησης Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας  
 Δήμου Αμαρουσίου και του Πανεπιστημίου  Δήμου Αμαρουσίου και του Πανεπιστημίου  
 Πατρών Πατρών 

 __ υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 Βασιλική Δαλέκου 

 26/07/2010 
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