
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 046380 24/6/2011 για συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/6/2011 και ώρα 6:30:00 μμ και περίληψη των αποφάσεων

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Επικύρωση πρακτικών 16ης & 17ης/2011 Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
Δήμου Αμαρουσίου και της μη κυβερνητικής 
οργάνωσης « ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ» για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα  στο πλαίσιο αναφοράς για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 και την 
ανάθεση στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 
Σταθούλη Σπυρίδων για την υπογραφή της 

1 236/2011 Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και της Αστικής 
μη κερδοσκοπικής οργάνωσης "ΟΜΟΡΦΗ 
ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ" για 
την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού" με τίτλο "Δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 
στην Περιφέρεια Αττικής" 

Σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 
Δήμου Αμαρουσίου και της μη κυβερνητικής 
οργάνωσης «ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (ΚΕΑΝ)» για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα  στο πλαίσιο αναφοράς για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 και την 
ανάθεση στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 
Σταθούλη Σπυρίδων για την υπογραφή της 

2 237/2011 Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και της μη 
κυβερνητικής οργάνωσης «ΚΥΤΤΑΡΟ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ 
(ΚΕΑΝ)» για την υποβολή πρότασης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού" με τίτλο 
"Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια 
Αττικής" 

Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως λόγω 
απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ. 
Γ 776 της περιοχής "Αγίου Θωμά" με αρ. 
κτηματ. 1203γ του Δήμου Αμαρουσίου, 
κατόπιν εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως 
(υπόθεση Στρέμπα- Γαλάνη Γεωργία), Φ. 
3554 

3 238/2011 Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως λόγω 
απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ. 
Γ 776 της περιοχής "Αγίου Θωμά" με αρ. 
κτηματ. 1203γ του Δήμου Αμαρουσίου, 
κατόπιν εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως 
(υπόθεση Στρέμπα- Γαλάνη Γεωργία), Φ. 
3554 

Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως λόγω 
απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ. 
Γ 775 της περιοχής "Αγίου Θωμά" με αρ. 
κτηματ. 1219 του Δήμου Αμαρουσίου, 
κατόπιν εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως 
(υπόθεση Ντάλλη Γεωργίου και Σταύρου), Φ. 
3625 

4 239/2011 Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως λόγω 
απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ. 
Γ 775 της περιοχής "Αγίου Θωμά" με αρ. 
κτηματ. 1219 του Δήμου Αμαρουσίου, 
κατόπιν εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως 
(υπόθεση Ντάλλη Γεωργίου και Σταύρου), Φ. 
3625 

Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2011 του ΝΠΔΔ "Βορέειος Βιβλιοθήκη" 
Δήμου Αμαρουσίου 

5 240/2011 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2011 του ΝΠΔΔ "Βορέειος Βιβλιοθήκη" 
Δήμου Αμαρουσίου 
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Θεμάτων 
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Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2011 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Μουσείων 
Δήμου Αμαρουσίου "Αμαρυσία ΄Αρτεμις" 

6 241/2011 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2011 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Μουσείων 
Δήμου Αμαρουσίου "Αμαρυσία ΄Αρτεμις" 

Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2011 του ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Αμαρουσίου "Σπύρος Λούης" 

7 242/2011 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2011 του ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Αμαρουσίου "Σπύρος Λούης" 

Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2011 του ΝΠΔΔ "ΚΑΠΗ" Δήμου Αμαρουσίου

8 243/2011 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2011 του ΝΠΔΔ "ΚΑΠΗ" Δήμου Αμαρουσίου

Παρουσίαση της μελέτης με τίτλο:" 
Βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του 
Δήμου Αμαρουσίου - Δημιουργία Διαδρομής 
πεζών και ποδηλάτων" 

9 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2011 

10 244/2011 Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2011 

Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
στον Σιδέρη Ιωάννη για το Δικαίωμα Χρήσης 
Οστεοθήκης 

11 245/2011 Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
στον Σιδέρη Ιωάννη για το Δικαίωμα Χρήσης 
Οστεοθήκης 

Έγκριση επιχορήγησης των ΝΠΔΔ: -
Οργανισμός Μουσείων Δήμου Αμαρουσίου 
"Αμαρυσία Άρτεμις", -ΚΑΠΗ Δήμου 
Αμαρουσίου, -Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου 
Αμαρουσίου, -Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Αμαρουσίου "Σπύρος Λούης" 

12 246/2011 Έγκριση επιχορήγησης των ΝΠΔΔ: -
Οργανισμός Μουσείων Δήμου Αμαρουσίου 
"Αμαρυσία Άρτεμις", -ΚΑΠΗ Δήμου 
Αμαρουσίου, -Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου 
Αμαρουσίου, -Αθλητικός Οργανισμός Δήμου 
Αμαρουσίου "Σπύρος Λούης" 

Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. 
στη LION RENTAL A.E και επαναβεβαίωση 
στην εταιρεία  Κισαμιτάκης Ευάγγελος & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

13 247/2011 Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. 
στη LION RENTAL A.E και επαναβεβαίωση 
στην εταιρεία  Κισαμιτάκης Ευάγγελος & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων (υποθ.Μ.Κιούση) 

14 248/2011 Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων (υποθ.Μ.Κιούση) 

Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) & επιστροφή 
εισπράξεων Τ.Α.Π. ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων (υποθ. Καραμπουρνιώτη-
Τσαμουρτζή Ζωή) 

15 249/2011 Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) & επιστροφή 
εισπράξεων Τ.Α.Π. ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων (υποθ. Καραμπουρνιώτη-
Τσαμουρτζή Ζωή) 

Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων (υποθ.Δ.Τσιμπλάκης) 

16 250/2011 Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων (υποθ.Δ.Τσιμπλάκης) 

Καθορισμός δόσεων από αποζημίωση 
ρυμοτομούμενης εδαφικής έκτασης 
(σχετ.167/2010 ΑΔΣ) 

17 251/2011 Καθορισμός δόσεων από αποζημίωση 
ρυμοτομούμενης εδαφικής έκτασης 
(σχετ.167/2010 ΑΔΣ) 

Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής 
προστίμου ΓΟΚ (υποθ. Βελιτζανίδου Ελένη - 
έκθεση αυτοψίας 18/05 - ορθή επαν.της 
81/04 έκθεσης αυτοψίας) 

18 252/2011 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής 
προστίμου ΓΟΚ (υποθ. Βελιτζανίδου Ελένη - 
έκθεση αυτοψίας 18/05 - ορθή επαν.της 
81/04 έκθεσης αυτοψίας) 

Διαγραφή δόσεων από την χρέωση για την 
σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης του 
ακινήτου επί της οδού Μακρυγιάννη 11 και 
επαναβεβαίωση (υποθ.ΓΑΛΑΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 

19 253/2011 Διαγραφή δόσεων από την χρέωση για την 
σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης του 
ακινήτου επί της οδού Μακρυγιάννη 11 και 
επαναβεβαίωση (υποθ.ΓΑΛΑΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 

Διαγραφή δόσεων από την χρέωση για την 
δαπάνη κατασκευής αγωγού αποχέτευσης 
και επαναβεβαίωση 
(υποθ.ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 

20 254/2011 Διαγραφή δόσεων από την χρέωση για την 
δαπάνη κατασκευής αγωγού αποχέτευσης 
και επαναβεβαίωση 
(υποθ.ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 
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Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Διαγραφή δόσεων από την χρέωση για την 
σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης του 
ακινήτου επί της οδού Κ.Παξινού 9 
(υποθ.ΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ) 

21 255/2011 Διαγραφή δόσεων από την χρέωση για την 
σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης του 
ακινήτου επί της οδού Κ.Παξινού 9 
(υποθ.ΝΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ) 

Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής 
προστίμου ΓΟΚ (υποθ. Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου) 

22 256/2011 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής 
προστίμου ΓΟΚ (υποθ. Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου) 

Έγκριση χορήγησης επιδόματος σε 
υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι 
ασχολούνται με την εξυπηρέτηση υπηκόων 
τρίτων χωρών και καθορισμός μηνιαίου και 
ετήσιου ύψους αυτού 

23 257/2011 Έγκριση χορήγησης επιδόματος σε 
υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι 
ασχολούνται με την εξυπηρέτηση υπηκόων 
τρίτων χωρών και καθορισμός μηνιαίου και 
ετήσιου ύψους αυτού 

Διόρθωση της υπ'αριθ.607/2010 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 
έγκριση χορήγησης επιδόματος σε 
υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι 
ασχολούνται με την εξυπηρέτηση υπηκόων 
τρίτων χωρών και καθορισμό μηνιαίου και 
ετήσιου ύψους αυτού εκ των εσόδων από τα 
παράβολα πο εισπράχθηκαν κατά το έτος 
2009 

24 258/2011 Διόρθωση της υπ'αριθ.607/2010 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 
έγκριση χορήγησης επιδόματος σε 
υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι 
ασχολούνται με την εξυπηρέτηση υπηκόων 
τρίτων χωρών και καθορισμό μηνιαίου και 
ετήσιου ύψους αυτού εκ των εσόδων από τα 
παράβολα πο εισπράχθηκαν κατά το έτος 
2009 

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Βασιλική Δαλέκου
1/7/2011
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