
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 093593 17/12/2010 για συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/12/2010 και ώρα 19:30 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Επικύρωση πρακτικών 33ης, 34ης, 35ης, 36ης, 37ης, 38ης, 39ης, 40ης, 41ης, 42ης, 

43ης Συνεδριάσεων έτους 2010

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Τροποποίηση της υπ'αριθ.255/2010 ΑΔΣ 

ως προς την αντικατάσταση και τον ορισμό 

μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή 4ου, 15ου 

Δημοτικού, 4ου, 16ου Νηπιαγωγείου 

Δήμου Αμαρουσίου"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

591/2010 Τροποποίηση της υπ'αριθ.255/2010 ΑΔΣ 

ως προς την αντικατάσταση και τον ορισμό 

μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή 4ου, 15ου 

Δημοτικού, 4ου, 16ου Νηπιαγωγείου 

Δήμου Αμαρουσίου"

Μεταβίβαση στην Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου Αμαρουσίου των υπαρχόντων 

παλαιών χρηματικών υπολοίπων των 

Σχολικών Επιτροπών

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

592/2010 Μεταβίβαση στην Ταμειακή Υπηρεσία του 

Δήμου Αμαρουσίου των υπαρχόντων 

παλαιών χρηματικών υπολοίπων των 

Σχολικών Επιτροπών

Έγκριση ή μη της Α΄φάσης του έργου 

"Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην 

προσυμβατική διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ 

για την αξιοποίηση Δημοτικών Ακινήτων 

και Αθλητικών Εγκαταστάσεων στον Δήμο 

Αμαρουσίου

1 593/2010 Έγκριση ή μη της Α΄φάσης του έργου 

"Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην 

προσυμβατική διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ 

για την αξιοποίηση Δημοτικών Ακινήτων 

και Αθλητικών Εγκαταστάσεων στον Δήμο 

Αμαρουσίου

Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 

"Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αμαρουσίου και 

Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου - 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α που 

αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την 

λειτουργία και συντήρηση των Παιδικών 

Σταθμών του Δήμου Αμαρουσίου

2 594/2010 Έγκριση σύναψης προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου, 

Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 

Αμαρουσίου και Αναπτυξιακή Δήμου 

Αμαρουσίου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία Ο.Τ.Α που αφορά στην εκτέλεση 

εργασιών για την λειτουργία, οργάνωση, 

υποστήριξη και βελτίωση δράσεων και 

προγραμμάτων των Παιδικών Σταθμών 

του Δήμου Αμαρουσίου

Εγκριση ή μη 3ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 

του Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 

Αμαρουσίου"

3 595/2010 Εγκριση ή μη 3ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 

του Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 

Αμαρουσίου"

Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ. "Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου 

Αμαρουσίου"  οικονομικού έτους 2010

4 596/2010 Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ. "Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου 

Αμαρουσίου"  οικονομικού έτους 2010

1 / 4



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Αποδοχή ή μη δωρεάς κινητών παγίων 

που χρησιμοποιούνται στην Καθαριότητα 

του Δήμου Αμαρουσίου από τη ΔΕΑΔΑ

5 597/2010 Αποδοχή ή μη δωρεάς κινητών παγίων 

που χρησιμοποιούνται στην Καθαριότητα 

του Δήμου Αμαρουσίου από τη ΔΕΑΔΑ

Έγκριση του σώματος για τη μεταβίβαση 

και τη σύσταση εμπράγματου βάρους επί 

ακινήτου που έχει εισφερθεί από το μέτοχο 

Δήμο Αμαρουσίου στην ανώνυμη εταιρεία 

"ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.", 

μέσω αύξησης του μετοχικού της 

κεφαλαίου και την εν γένει 

συμπλήρωση-τροποποίηση των όρων του 

από 29.06.2006 Προγράμματος 

Ομολογιακού Δανείου (όπως 

παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε από το 

24.11.2010 Δ.Σ. της Εταιρείας)

6 598/2010 Έγκριση του σώματος για τη μεταβίβαση 

και τη σύσταση εμπράγματου βάρους επί 

ακινήτου που έχει εισφερθεί από το μέτοχο 

Δήμο Αμαρουσίου στην ανώνυμη εταιρεία 

"ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.", 

μέσω αύξησης του μετοχικού της 

κεφαλαίου και την εν γένει 

συμπλήρωση-τροποποίηση των όρων του 

από 29.06.2006 Προγράμματος 

Ομολογιακού Δανείου (όπως 

παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε από το 

24.11.2010 Δ.Σ. της Εταιρείας)

Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου 

"Δήμος Αμαρουσίου" στην Εκτακτη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας 

"ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α."

7 599/2010 Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου 

"Δήμος Αμαρουσίου" στην Εκτακτη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας 

"ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α."

Λήψη απόφασης για τη διάλυση ή μη της 

εργολαβίας του έργου με τίτλο «Μελέτη – 

κατασκευή – χρηματοδότηση και 

εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού 

αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο – Πλατεία 

Ευτέρπης – του Δήμου Αμαρουσίου» στον 

Δήμο Αμαρουσίου και έγκριση ή μη της 

διαδικασίας επιλογής νέου Αναδόχου για 

την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου»

8 600/2010 Λήψη απόφασης για τη διάλυση ή μη της 

εργολαβίας του έργου με τίτλο «Μελέτη – 

κατασκευή – χρηματοδότηση και 

εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού 

αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο – Πλατεία 

Ευτέρπης – του Δήμου Αμαρουσίου» στον 

Δήμο Αμαρουσίου και έγκριση ή μη της 

διαδικασίας επιλογής νέου Αναδόχου για 

την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου»

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του 

Δήμου οικονομικού έτους 2010

9 601/2010 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του 

Δήμου οικονομικού έτους 2010

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2010

10 602/2010 Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2010

Εγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου 

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

11 603/2010 Εγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου 

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

Διαγραφή χρέωσης από δαπάνη 

κατασκευής αγωγού αποχέτευσης για το 

ακίνητο επί της οδού Ελλησπόντου 10 

(υποθ. Κακουλίδη Αικατερίνη)

12 604/2010 Διαγραφή χρέωσης από δαπάνη 

κατασκευής αγωγού αποχέτευσης για το 

ακίνητο επί της οδού Ελλησπόντου 10 

(υποθ. Κακουλίδη Αικατερίνη)

Διόρθωση και συμπλήρωση της 

υπ'αριθ.410/2010 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου

13 605/2010 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

υπ'αριθ.410/2010 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου

Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών 

θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. στο Δήμο Αμαρουσίου για 

το μεταφερόμενο προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 

του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία 

"Οργανισμός Περιβάλλοντος - Χωροταξίας 

& Ποιότητας Ζωής"

14 606/2010 Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών 

θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. στο Δήμο Αμαρουσίου για 

το μεταφερόμενο προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 

του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία 

"Οργανισμός Περιβάλλοντος - Χωροταξίας 

& Ποιότητας Ζωής"

Έγκριση χορήγησης επιδόματος σε 

υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι 

ασχολούνται με την εξυπηρέτηση 

υπηκόων τρίτων χωρών και καθορισμός 

μηνιαίου και ετήσιου ύψους αυτού

15 607/2010 Έγκριση χορήγησης επιδόματος σε 

υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι 

ασχολούνται με την εξυπηρέτηση 

υπηκόων τρίτων χωρών και καθορισμός 

μηνιαίου και ετήσιου ύψους αυτού

Διαγραφή και επαναβεβαίωση από 

πρόστιμα ΓΟΚ (υπόθ. Σύριος Παν.)

16 608/2010 Διαγραφή και επαναβεβαίωση από 

πρόστιμα ΓΟΚ (υπόθ. Σύριος Παν.)

Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό 

κατάλογο για κατάληψη κοινοχρήστου 

χώρου (υπόθ. Παυλίδης Δαμ.)

17 609/2010 Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό 

κατάλογο για κατάληψη κοινοχρήστου 

χώρου (υπόθ. Παυλίδης Δαμ.)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Διαγραφή και επαναβεβαίωση για 

κατάληψη κοινοχρήστου χώρου - 

τραπεζοκαθίσματα (υπόθ. εταιρ. 

Θεοδωρακόπουλος - Καρδαράς)

18 610/2010 Διαγραφή και επαναβεβαίωση για 

κατάληψη κοινοχρήστου χώρου - 

τραπεζοκαθίσματα (υπόθ. εταιρ. 

Θεοδωρακόπουλος - Καρδαράς)

Διαγραφή και επαναβεβαίωση για 

κατάληψη κοινοχρήστου χώρου 

-τραπεζοκαθίσματα

19 611/2010 Διαγραφή και επαναβεβαίωση για 

κατάληψη κοινοχρήστου χώρου 

-τραπεζοκαθίσματα

Έγκριση πρακτικών επιτροπής  του 

άρθρου  32 του Ν. 1080/80

20 612/2010 Έγκριση πρακτικών επιτροπής  του 

άρθρου  32 του Ν. 1080/80

Επιβολή προστίμου για παράνομα 

τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες 

στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. 

"Affichage Hellas Α.Ε")

21 613/2010 Επιβολή προστίμου για παράνομα 

τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες 

στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. 

"Affichage Hellas Α.Ε")

Επιβολή προστίμου για παράνομα 

τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες 

στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. 

"DEREE COLLEGE")

22 614/2010 Επιβολή προστίμου για παράνομα 

τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες 

στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. 

"DEREE COLLEGE")

Επιβολή προστίμου για παράνομα 

τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες 

στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. 

"IMPERIAL TOBACCO HELLAS Α.Ε.")

23 615/2010 Επιβολή προστίμου για παράνομα 

τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες 

στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. 

"IMPERIAL TOBACCO HELLAS Α.Ε.")

Επιβολή προστίμου για παράνομα 

τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες 

στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. 

"JT International Hellas Α.Ε.Β.Ε.")

24 616/2010 Επιβολή προστίμου για παράνομα 

τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες 

στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. 

"JT International Hellas Α.Ε.Β.Ε.")

Απόσυρση επιβατικών κρατικών 

αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού έως 

31/12/2010

25 617/2010 Απόσυρση επιβατικών κρατικών 

αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού έως 

31/12/2010

Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών 

προστίμων Γ.Ο.Κ.(υπόθ. COSPICO ΑΕΒΕ 

κλπ)

26 618/2010 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών 

προστίμων Γ.Ο.Κ.(υπόθ. COSPICO ΑΕΒΕ 

κλπ)

Εγκριση Υψομετρικής Μελέτης τμήματος 

οδού Κριεμάδη

27 619/2010 Εγκριση Υψομετρικής Μελέτης τμήματος 

οδού Κριεμάδη

Επιμέρους ανάκληση της υπ΄αρ. 354/10 

ΑΔΣ

28 620/2010 Επιμέρους ανάκληση της υπ΄αρ. 354/10 

ΑΔΣ

Γνωμοδότηση του Δ.Σ. και λήψη 

απόφασης έγκρισης ή μη μετονομασίας 

της Ενορίας από "Εισοδίων της Θεοτόκου" 

Αμαρουσίου σε "Υπαπαντής του Κυρίου" 

Αμαρουσίου

29 621/2010 Γνωμοδότηση του Δ.Σ. και λήψη 

απόφασης έγκρισης ή μη μετονομασίας 

της Ενορίας από "Εισοδίων της Θεοτόκου" 

Αμαρουσίου σε "Υπαπαντής του Κυρίου" 

Αμαρουσίου

Τροποποίηση της υπ' αρ. 607/2008 ΑΔΣ 

που αφορά "Περί καθορισμού θέσεων 

κοινοχρήστων χώρων προς χρήση 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 

2009"

30 622/2010 Τροποποίηση της υπ' αρ. 607/2008 ΑΔΣ 

που αφορά "Περί καθορισμού θέσεων 

κοινοχρήστων χώρων προς χρήση 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου"

Έγκριση χορήγησης αδειών για 

μικροπωλητές εν όψει των εορτών των 

Χριστουγέννων

31 623/2010 Έγκριση χορήγησης αδειών για 

μικροπωλητές εν όψει των εορτών των 

Χριστουγέννων

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

μετ'επικειμένων στη θέση "Σισμανόγλειο - 

Ν.Μαρούσι" στο Ο.Τ. 727, αριθ.κτημ.0611 

(υποθ. Μελέτιος Μπασδέκης κλπ)

32 624/2010 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

μετ'επικειμένων στη θέση "Σισμανόγλειο - 

Ν.Μαρούσι" στο Ο.Τ. 727, αριθ.κτημ.0611 

(υποθ. Μελέτιος Μπασδέκης κλπ)

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

προσκυρούμενης εδαφικής έκτασης στο 

Ο.Τ. 706 της περιοχής "Ανάβρυτα" του 

Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. Μοιράγια 

Μικελή)

33 625/2010 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

προσκυρούμενης εδαφικής έκτασης στο 

Ο.Τ. 706 της περιοχής "Ανάβρυτα" του 

Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. Μοιράγια 

Μικελή)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

για αποζημίωση εδαφικής έκτασης 

μετ΄επικειμένων στη θέση "Στούντιο Α" στο 

Ο.Τ. 1030 (υπόθ. Παπαδογιάννης 

Γεώργιος)

34 626/2010 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

για αποζημίωση εδαφικής έκτασης 

μετ΄επικειμένων στη θέση "Στούντιο Α" στο 

Ο.Τ. 1030 (υπόθ. Παπαδογιάννης Ιωάννης 

και Παπαδογιάννη Θεοδώρα)

Τμηματική καταβολή αποζημίωσης λόγω 

απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στο 

Ο.Τ. Γ 731 της περιοχής "Σισμανόγλειο - 

Ν. Μαρούσι" του Δήμου Αμαρουσίου 

κατόπιν εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως 

(υπόθ. Τσαγκαράκη Ελευθερία)

35 627/2010 Τμηματική καταβολή αποζημίωσης λόγω 

απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στο 

Ο.Τ. Γ 731 της περιοχής "Σισμανόγλειο - 

Ν. Μαρούσι" του Δήμου Αμαρουσίου 

κατόπιν εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως 

(υπόθ. Τσαγκαράκη Ελευθερία)

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Βασιλική Δαλέκου
27/12/2010
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