
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 020890 15/3/2012 για συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/3/2012 και ώρα 19:00 και περίληψη των αποφάσεων που 

λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
προσκυρούμενης και αποζημιούμενης (λόγω 
προσκύρωσης) εδαφικής εκτάσεως 
μετ'επικειμένων στο Ο.Τ. 904 της περιοχής 
"Σωρός - Λάκκα Κόττου" του Δήμου 
Αμαρουσίου με κτημ.αρ. 011015 
(υποθ.Καρακαξά Βασιλική, το γένος Γαβριήλ 
και Σκούρα Φανή το γένος Γαβριήλ) 

1 74/2012 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
προσκυρούμενης και αποζημιούμενης (λόγω 
προσκύρωσης) εδαφικής εκτάσεως 
μετ'επικειμένων στο Ο.Τ. 904 της περιοχής 
"Σωρός - Λάκκα Κόττου" του Δήμου 
Αμαρουσίου με κτημ.αρ. 011015 
(υποθ.Καρακαξά Βασιλική, το γένος Γαβριήλ 
και Σκούρα Φανή το γένος Γαβριήλ) 

Επιβολή προστίμου για παράνομα 
τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε ιδιωτικά 
οικόπεδα (υποθ. ATTIKA κλπ) 

2 75/2012 Επιβολή προστίμου για παράνομα 
τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε ιδιωτικά 
οικόπεδα (υποθ. ATTIKA κλπ) 

Αποδόσεις ποσών από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) του Υπουργείου 
Εσωτερικών στο ΝΠΔΔ Οργανισμός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚOΙ.ΠΑ.ΔΑ)   για το 
μήνα Ιανουάριο 2012 ,  για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

3 76/2012 Αποδόσεις ποσών από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) του Υπουργείου 
Εσωτερικών στο ΝΠΔΔ Οργανισμός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚOΙ.ΠΑ.ΔΑ)   για το 
μήνα Ιανουάριο 2012 ,  για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

Καταβολή αποζημίωσης που ορίστηκε 
συμβιβαστικά με βάσει την υπ. αρ. 163/2009 
απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής καθώς 
και  με βάση την υπ. αρ. 656/2011 απόφαση 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Αναγνώρισης Δικαιούχου). (Υπόθεση 
Ζορδομπά Ελένη του Χαράλαμπου) 

4 77/2012 Καταβολή αποζημίωσης που ορίστηκε 
συμβιβαστικά με βάσει την υπ. αρ. 163/2009 
απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής καθώς 
και  με βάση την υπ. αρ. 656/2011 απόφαση 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Αναγνώρισης Δικαιούχου). (Υπόθεση 
Ζορδομπά Ελένη του Χαράλαμπου) 

Καταβολή αποζημιώσεως λόγω 
απαλλοτρίωσης επικειμένων εδαφικής 
έκτασης στο Ο.Τ. Γ 776 της περιοχής "Αγίου 
Θωμά" με αρ. κτηματ. 1215β του Δήμου 
Αμαρουσίου, κατόπιν εκδόσεως δικαστικής 
αποφάσεως (υπόθεση Κωσταρά Καλομοίρα 
και Πυρένης Σταύρος) 

5 78/2012 Καταβολή αποζημιώσεως λόγω 
απαλλοτρίωσης επικειμένων εδαφικής 
έκτασης στο Ο.Τ. Γ 776 της περιοχής "Αγίου 
Θωμά" με αρ. κτηματ. 1215β του Δήμου 
Αμαρουσίου, κατόπιν εκδόσεως δικαστικής 
αποφάσεως (υπόθεση Κωσταρά Καλομοίρα 
και Πυρένης Σταύρος) 

Καθορισμός  επωνυμίας  του Λαογραφικού 
Μουσείου Δήμου Αμαρουσίου 

6 79/2012 Καθορισμός  επωνυμίας  του Λαογραφικού 
Μουσείου Δήμου Αμαρουσίου 

Διενέργεια της προμήθειας καυσίμων για την 
κίνηση οχημάτων του Δήμου με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

7 80/2012 Διενέργεια της προμήθειας καυσίμων για την 
κίνηση οχημάτων του Δήμου με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τη 
συγκέντρωση του απαιτούμενου χρηματικού 
ποσού για την αγορά του ιστορικού 
κυπέλλου του Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη 

8 88/2012 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τη 
συγκέντρωση του απαιτούμενου χρηματικού 
ποσού για την αγορά του ιστορικού 
κυπέλλου του Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη 

Τροποποίηση της υπ'αριθ.468/11 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

9 81/2012 Τροποποίηση της υπ'αριθ.468/11 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της 
επιχειρούμενης εγκατάστασης 
φωτοβολταικού πάρκου στο Πεντελικό όρος 
από την Εκκλησία της Ελλάδος 

10 87/2012 Λήψη απόφασης για ενέργειες αναδάσωσης 
του Πεντελικού όρους 

Καθορισμός των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων που απαιτούνται για τις 
μειώσεις - απαλλαγές των τελών 
καθαριότητας και φωτισμού 

11 82/2012 Καθορισμός των κριτηρίων και των 
προϋποθέσεων που απαιτούνται για τις 
μειώσεις - απαλλαγές των τελών 
καθαριότητας και φωτισμού 

Έγκριση ή μη λύσης του από 7 Ιουνίου 2010 
ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης αίθουσας 
για τη στέγαση του τμήματος ενόργανης 
γυμναστικής του Δήμου Αμαρουσίου 

12 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή μη λύσης του από 23 Ιουλίου 
2010 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης 
οικήματος για τη στέγαση του Κέντρου 
Ψυχοκοινωνικής Υποσήριξης του Δήμου 
Αμαρουσίου 

13 83/2012 Έγκριση λύσης του από 23 Ιουλίου 2010 
ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης 
οικήματος για τη στέγαση του Κέντρου 
Ψυχοκοινωνικής Υποσήριξης του Δήμου 
Αμαρουσίου 

Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» για την  κατηγορία 
Πράξεων με τίτλο «Ενίσχυση της διοικητικής 
οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
δράσεων» 

14 84/2012 Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» για την  κατηγορία 
Πράξεων με τίτλο «Ενίσχυση της διοικητικής 
οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
δράσεων» 

Ονομασία παιδικής χαράς15 85/2012 Ονομασία παιδικής χαράς 
Ονομασία οδού (υπόθ. Φερέτου)16 86/2012 Ονομασία οδού (υπόθ. Φερέτου)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
22/3/2012
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