
 
 
 
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
 ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΜΑΡΟΥΣΙ  9/7/2010 
 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  
 
 ΠΡΟΣ 
 1.  Τον Δήμαρχο 
 2.  Τους Δημοτικούς Συμβούλους 
 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 15/7/2010 ημέρα  
 Πέμπτη και ώρα 19:30 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 Έγκριση ή μη της Α΄φάσης του έργου "Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσιου στην 
 προσυμβατική διαδικασία επιλογής ΣΔΙΤ για την κατασκευή και λειτουργία δύο 
 υπόγειων χώρων στάθμευσης" 
 2 Παρουσίαση της τελικής μελέτης του έργου "Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δήμου 
 Αμαρουσίου" - Έγκριση ή μη της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης του 
 προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος του έργου 
 3 Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου "Κατασκευή οδών στην ευρύτερη περιοχή του 
 Δήμου Αμαρουσίου". 
 4 Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο 
 "Ανακατασκευή των προαύλιων χώρων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου" 
 5 Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ και παράτασης του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ" 
 6 Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κεντρικών αγωγών ακαθάρτων στην 
 περιοχή Στουντίου – Σισμανογλείου» 
 7 Έγκριση υψομετρικής μελέτης τμήματος οδού Βελεστίνου 
 8 Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων: α)Οικογενειακών τάφων και β)κτιστών 
 ατομικών οστεοθηκών 
 9 Έγκριση περιέλευσης οικογενειακών τάφων στο Δήμο Αμαρουσίου και εκ νέου 
 παραχώρησης χρήσης αυτών 
 10 Έγκριση ή μη τμηματικής καταβολής αποζημιώσεως για ρυμοτομούμενα εδαφικά 
 τμήματα στο Ο.Τ. 611 συνδυασμό με συμβιβαστική επίλυση διαφοράς (υποθ. 
 Μ.Κουτούλια κλπ) 
 11 Ορισμός νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο 
 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Κοινωφελής Επιχείρηση Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας 
 Δήμου Αμαρουσίου" 
 12 Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες εντος των 
 ορίων του Δήμου Αμαρουσίου 
 13 Αίτημα του Ατσωνίου Νικολάου για καταβολή του ποσού από αποζημιούμενη εδαφική 
 έκταση σε δώδεκα εξαμηνιαίες δόσεις 
 14 Αποδοχή ή μη χορηγίας οξύμετρου από την εταιρεία VIDAVO 
 15 Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση (Κόκκου Ευθυμία) 
 16 Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - μικροπωλητή 
 παραδοσιακών ειδών (κουλούρια - Κούλη Γεωργία) 
 



 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 * Γραφείο Δημάρχου 
 * Υπεύθυνο καθαριότητας (κ. Γεωργίου) 
 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 * Κο Πίπα 
 


