
 
 

 

 
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΜΑΡΟΥΣΙ 25/6/2010 
 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  
 
 ΠΡΟΣ 
 1.  Τον Δήμαρχο 
 2.  Τους Δημοτικούς Συμβούλους 
 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις  1/7/2010 ημέρα  
 Πέμπτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 N. 3463/2006  στο 
 Δημοτικό  Κατάστημα (Βασ. Σοφίας 9 - Δημ. Μόσχα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
 παρακάτω θέματα :  
 
 
 
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 1 Εγκριση σύναψης δανείου ποσού 14.000.000,00 € με την MARFIN EGNATIA 
 ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
 2 Εγκριση ή μη της δωρεάν παραχώρησης 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 
 3 Τροποποίηση του προϋπολογισμού της μελέτης για την δημοπράτηση του έργου: 
 "Κατασκευή παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 285" 
 4 ΄Εγκριση ή μη ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Επιχείρησης  
 Κυκλοφορίας Δήμου Αμαρουσίου διαχειριστικής περιόδου 2008 
 5 ΄Εγκριση ή μη ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Επιχείρησης  
 Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου (ΔΕΠΔΑ), διαχειριστικής περιόδου 2008 
 6 ΄Εγκριση ή μη ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Επιχείρησης  
 Τεχνολογίας Δήμου Αμαρουσίου (ΔΕΤΔΑ) διαχειριστικής περιόδου 2008 
 7 ΄Εγκριση ή μη ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Επιχείρησης  
 Eπικοινωνίας Δήμου Αμαρουσίου (ΔΕΕΔΑ), διαχειριστικής περιόδου 2008 
 8 ΄Εγκριση ή μη ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Επιχείρησης  
 Αθλητισμού Δήμου Αμαρουσίου, διαχειριστικής περιόδου 2008 
 9 ΄Εγκριση ή μη ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Επιχείρησης  
 Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου (ΔΕΑΔΑ), διαχειριστικής περιόδου 2008 
 10 Ορισμός ορκωτών ελεγκτών  για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής 
 Επιχείρησης Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου χρήσεως 2007 και 2008 σύμφωνα με τις 
 διατάξεις του άρθρου 281, παρ. 2, του Π.Δ. 410/1995 
 11 Ορισμός ορκωτών ελεγκτών  για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής 
 Επιχείρησης Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου χρήσεως 2007 και 
 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281, παρ. 2, του Π.Δ. 410/1995 
 12 Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς  
 Επιχείρησης Αλληλεγγύης και Πρόληψης Δήμου Αμαρουσίου,  χρήσεως 2009  
 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261, παρ. 1, του Ν.3463/2006 



 
 

 

 13 Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς  
 Επιχείρησης Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου,  χρήσεως 2009  
 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261, παρ. 1, του Ν.3463/2006  
 14 Ορισμός ορκωτών ελεγκτών  για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της   
 Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου χρήσεως 
 2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261, παρ. 1, του Ν3463/2006 
 15 Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς  
 Επιχείρησης Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας Δήμου Αμαρουσίου,  χρήσεως 2009  
 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261, παρ. 1, του Ν.3463/2006 
 16 Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής  
 Επιχείρησης Ανάπτυξης (ΔΕΑΔΑ) Δήμου Αμαρουσίου,  χρήσεως 2009  
 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281, παρ. 2, του ΠΔ 410/1995 
 17 Επανεπιβολή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία του κ.Ιωάννη Δαμάσκου 
 κλπ στο ΟΤ. 315 της περιοχής Αγ.Αναργύρων του Δήμου 
 18 Έγκριση χορήγησης αδειών για το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων στις 30/6/ & 
 1/7/2010 
 19 Διαγραφή οφειλών για δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακείου, κτιστής ατομικής 
 οστεοθήκης και παράτασης εκταφής 
 20 Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα εντός των ορίων 
 του Δήμου Αμαρουσίου 
 21 Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες εντός των 
 ορίων του Δήμου Αμαρουσίου (15 πρόστιμα) 
 22 Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες εντός των 
 ορίων του Δήμου Αμαρουσίου (8 πρόστιμα) 
 23 Έγκριση ή μη της διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών και έγκριση του 3ου ΑΠΕ 
 και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου "Ανακατασκευή τμήματος δρόμων 
 στην περιοχή Ιστορικού Κέντρου του Αμαρουσίου" 
 24 Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και   Οριστικής Παραλαβής του 
 έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 
 25 Τμηματική καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης μετ' 
 επικειμένων αυτής στο Ο.Τ.Γ.822 της περιοχής "Αγίου Θωμά" με κτημ. αρ. 0410Α 
 του Δήμου Αμαρουσίου κατόπιν δικαστικών αποφάσεων (υπόθ. Φώτιος 
 Δασκαλόπουλος), Φ.2670     
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 * Γραφείο Δημάρχου 
 * Υπεύθυνο καθαριότητας (κ. Γεωργίου) 
 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 * Κο Πίπα 
 


