
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 024753 30/3/2012 για συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/4/2012 και ώρα 18:00 και περίληψη των αποφάσεων που 

λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 
έτους 2012 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

89/2012 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 
έτους 2012 

Διαγραφή οφειλών Δήμου Αμαρουσίου προς 
τρίτους (προμηθευτές) ετών 1991-2006 
λόγω παραγραφής τους 

1 90/2012 Διαγραφή οφειλών Δήμου Αμαρουσίου προς 
τρίτους (προμηθευτές) ετών 1991-2006 
λόγω παραγραφής τους 

Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2012 

2 91/2012 Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2012 

Εγκριση ή μη της υπ'αρ. 23/2012 απόφασης 
επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αμαρουσίου που αφορά "έγκριση 
κυκλοφοριακής μελέτης (υπόθ. ALPHA 
BANK) 

3 92/2012 Εγκριση της υπ'αρ. 23/2012 απόφασης 
επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αμαρουσίου που αφορά "έγκριση 
κυκλοφοριακής μελέτης (υπόθ. ALPHA 
BANK) 

Εγκριση ή μη της υπ'αρ. 24/2012 απόφασης 
επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αμαρουσίου που αφορά "έγκριση 
κυκλοφοριακής μελέτης (υπόθ. ΠΕ Κοκκινιάς
) 

4 93/2012 Εγκριση της υπ'αρ. 24/2012 απόφασης 
επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αμαρουσίου που αφορά "έγκριση 
κυκλοφοριακής μελέτης (υπόθ. ΠΕ Κοκκινιάς
) 

Αποδοχή ή μη της με αρ 29/12 απόφασης 
του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά 
στην αίτηση άδειας παραχώρησης μέρους 
της πλατείας του Ηλεκτρικού Σταθμού 
Αμαρουσίου, για την διοργάνωση  
Πασχαλινών  Εκδηλώσεων 

5 94/2012 Αποδοχή της με αρ 29/12 απόφασης του Δ.Σ
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στην αίτηση 
άδειας παραχώρησης μέρους της πλατείας 
του Ηλεκτρικού Σταθμού Αμαρουσίου, για 
την διοργάνωση  Πασχαλινών  Εκδηλώσεων

Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
από τους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α΄ 
Κατανομή έτους 2012) 

6 95/2012 Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
από τους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α΄ 
Κατανομή έτους 2012) 

Τροποποίηση της με αριθμό 238/2010 
Α.Δ.Σ. που αφορά απόδοση ποσού, στις 
Σχολικές Επιτροπές από τους (Κ.Α.Π.) για 
την προμήθεια υλικού αντιμετώπισης του ιού
της γρίπης 

7 96/2012 Τροποποίηση της με αριθμό 238/2010 
Α.Δ.Σ. που αφορά απόδοση ποσού, στις 
Σχολικές Επιτροπές από τους (Κ.Α.Π.) για 
την προμήθεια υλικού αντιμετώπισης του ιού
της γρίπης 

Έγκριση συναίνεσης Δήμου Αμαρουσίου για 
διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων στο 
Κτηματολόγιο Αμαρουσίου που αφορά 
ακίνητο επί της οδού Ύδρας και 
Νερατζιωτίσσης, Ο.Τ. 352. (υπόθεση Διον. 
Μεταξά) 

8 97/2012 Έγκριση συναίνεσης Δήμου Αμαρουσίου για 
διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων στο 
Κτηματολόγιο Αμαρουσίου που αφορά 
ακίνητο επί της οδού Ύδρας και 
Νερατζιωτίσσης, Ο.Τ. 352. (υπόθεση Διον. 
Μεταξά) 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
προσκυρούμενης εδαφικής εκτάσεως στο 
Ο.Τ. 902 της περιοχής "Σωρός-Λάκκα 
Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με 
κτημ.αρ.011315 (υποθ.Βλαχογιάννης 
Αθανάσιος, Ιωάννου Παναγιώτης) 

9 98/2012 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
προσκυρούμενης εδαφικής εκτάσεως στο 
Ο.Τ. 902 της περιοχής "Σωρός-Λάκκα 
Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με 
κτημ.αρ.011315 (υποθ.Βλαχογιάννης 
Αθανάσιος, Ιωάννου Παναγιώτης) 

Επιβολή προστίμου για παράνομα 
τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε ιδιωτικά
οικόπεδα 

10 99/2012 Επιβολή προστίμου για παράνομα 
τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε ιδιωτικά
οικόπεδα 

Επιβολή προστίμου για προβολή σε 
παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό  μέσο
στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου 

11 100/2012 Επιβολή προστίμου για προβολή σε 
παράνομα τοποθετημένο διαφημιστικό  μέσο
στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου 

Επιβολή προστίμου για παράνομα 
τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα στα όρια 
του Δήμου Αμαρουσίου 

12 101/2012 Επιβολή προστίμου για παράνομα 
τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα στα όρια 
του Δήμου Αμαρουσίου 

Διαγραφή προστίμου υπαίθριας διαφήμισης 
και επαναβεβαίωση κατά το ορθό   
Υπόθεση: ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε. 

13 102/2012 Διαγραφή προστίμου υπαίθριας διαφήμισης 
και επαναβεβαίωση κατά το ορθό   
Υπόθεση: ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε. 

Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.14 103/2012 Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.

Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
(υπόθ. Αντωνόπουλου Νικολάου) 

15 104/2012 Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
(υπόθ. Αντωνόπουλου Νικολάου) 

Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 464/11 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
(υπόθ. Καρύδη Βασιλείου) 

16 105/2012 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 464/11 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
(υπόθ. Καρύδη Βασιλείου) 

Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 463/11 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
(υπόθ. Κεφαλά Κατίνα) 

17 106/2012 Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 463/11 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
(υπόθ. Κεφαλά Κατίνα) 

Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του 
Δήμου που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα

18 107/2012 Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του 
Δήμου που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα

Διαγραφή οφειλών δικαιωμάτων χρήσης 
οστεοφυλακείου 

19 108/2012 Διαγραφή οφειλών δικαιωμάτων χρήσης 
οστεοφυλακείου 

Επιστροφή εισπράξεων τελών ακίνητης 
περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 

20 109/2012 Επιστροφή εισπράξεων τελών ακίνητης 
περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 

Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου, 
Δήμου Βριλησσίων και Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 
(Κ.Ε.Α.Δ.Α.) για την λειτουργία δημοτικής 
συγκοινωνίας του Δήμου Βριλησσίων 

21 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Απόδοση ή μη ποσού από το ΥΠΕΣΔΔΑ στο
Ν.Π.Δ.Δ.  (Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ.) για την υλοποίηση
των όρων της από 01/07/2008 
προγραμματικής σύμβασης για φύλαξη 
νηπίων-παιδιών εργαζομένων 

22 110/2012 Απόδοση ποσού από το ΥΠΕΣΔΔΑ στο 
Ν.Π.Δ.Δ.  (Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ.) για την υλοποίηση
των όρων της από 01/07/2008 
προγραμματικής σύμβασης για φύλαξη 
νηπίων-παιδιών εργαζομένων 

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
4/4/2012

2 / 2


