
                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 054320 06/07/2012 για συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/07/2012 και ώρα 18:30 και περίληψη των αποφάσεων 
που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

* Επικύρωση 36ης & 37ης  συνεδριάσεων έτους 2011

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Διαγραφή οφειλών Δήμου Αμαρουσίου προς 
τρίτους (προμηθευτές) ετών 1995-2006 
λόγω παραγραφής τους 

1 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2012 

2 227/2012 Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2012 

Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β΄τριμήνου 
οικονομικού έτους 2012 Δήμου Αμαρουσίου 

3 228/2012 Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β΄τριμήνου 
οικονομικού έτους 2012 Δήμου Αμαρουσίου 

Έγκριση ή μη 1ου  ΑΠΕ  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ" 

4 229/2012 Έγκριση του 1ου  ΑΠΕ  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟΥ" 

Επιβολή προστίμου για παράνομα 
τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε ιδιωτικό 
οικόπεδο (υποθ.HONDA ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΕ) 

5 230/2012 Επιβολή προστίμου για παράνομα 
τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε ιδιωτικό 
οικόπεδο (υποθ.HONDA ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΕ) 

Έγκριση ή μη θέσης φορτοεκφόρτωσης 
(υποθ.Τσίρμπα Όλγα) 

6 231/2012 Μη έγκριση θέσης φορτοεκφόρτωσης 
(υποθ.Τσίρμπα Όλγα) 

Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης 
(υποθ.Δέρδελης Γεώργιος) 

7 232/2012 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης 
(υποθ.Δέρδελης Γεώργιος) 

Έγκριση τοποθέτησης θέσης περιπτέρου 
(υποθ.Σκολαρίκη Κ.) 

8 233/2012 Μη έγκριση τοποθέτησης θέσης περιπτέρου 
(υποθ.Σκολαρίκη Κ.) 

Έγκριση ή μη της υπ’αριθ. 92/2012 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

9 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Παράταση απόσπασης υπαλλήλων του 
Δήμου μας στο Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός 
Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου 
Αμαρουσίου "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) λόγω έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών 

10 235/2012 ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΔΕΝ ΘΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ  

Έγκριση ή μη απολογισμού χρηματικής 
διαχείρισης του ΝΠΔΔ «Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ» 
οικονομικού έτους 2011,(από 4/8/2011 έως 
31/12/2011), σύμφωνα με το υπ αριθ. 
1414/2011 ΦΕΚ περί συγχώνευσης των 
Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 
Αμαρουσίου» και «ΚΑΠΗ» σε 
«Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ» 

11 236/2012 Έγκριση απολογισμού χρηματικής 
διαχείρισης του ΝΠΔΔ «Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ» 
οικονομικού έτους 2011,(από 4/8/2011 έως 
31/12/2011), σύμφωνα με το υπ αριθ. 
1414/2011 ΦΕΚ περί συγχώνευσης των 
Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 
Αμαρουσίου» και «ΚΑΠΗ» σε 
«Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ» 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή μη απολoγισμού χρηματικής 
διαχείρισης του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. 
Δήμου Αμαρουσίου»οικονομικού έτους 2011 
(από 1/1/2011 έως 4/8/2011), σύμφωνα με 
το υπ αριθ. 1414/2011 ΦΕΚ περί 
συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί 
Σταθμοί Δήμου Αμαρουσίου» και «ΚΑΠΗ» 
σε «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» 

12 237/2012 Έγκριση απολoγισμού χρηματικής 
διαχείρισης του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. 
Δήμου Αμαρουσίου»οικονομικού έτους 2011 
(από 1/1/2011 έως 4/8/2011), σύμφωνα με 
το υπ αριθ. 1414/2011 ΦΕΚ περί 
συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί 
Σταθμοί Δήμου Αμαρουσίου» και «ΚΑΠΗ» 
σε «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» 

Έγκριση ή μη απολογισμού χρηματικής 
διαχείρισης του πρώην ΝΠΔΔ «Παιδικοί 
Σταθμοί», οικονομικού έτους 2011, (από 
1/1/2011 έως 4/8/2011), σύμφωνα με το υπ 
αριθ. 1414/2011 ΦΕΚ περί συγχώνευσης 
των Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 
Αμαρουσίου» και «ΚΑΠΗ» σε 
«Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» 

13 238/2012 Έγκριση απολογισμού χρηματικής 
διαχείρισης του πρώην ΝΠΔΔ «Παιδικοί 
Σταθμοί», οικονομικού έτους 2011, (από 
1/1/2011 έως 4/8/2011), σύμφωνα με το υπ 
αριθ. 1414/2011 ΦΕΚ περί συγχώνευσης 
των Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 
Αμαρουσίου» και «ΚΑΠΗ» σε 
«Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» 

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

14 239/2012 Αποδόσεις ποσών από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) του Υπουργείου 
Εσωτερικών στο ΝΠΔΔ Οργανισμός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.ΔΑ) για το 
μήνα Μάιο 2012, για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 72/2012 Α.Δ.Σ. 
στο σημείο που αφορά στον ορισμό τακτικού 
(και αναπληρωματικού) μέλους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.ΔΑ. «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» ως 
εκπρόσωπο των εργαζομένων σε αυτό 

15 240/2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 72/2012 Α.Δ.Σ. 
στο σημείο που αφορά στον ορισμό τακτικού 
(και αναπληρωματικού) μέλους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.ΔΑ. «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» ως 
εκπρόσωπο των εργαζομένων σε αυτό 

Έγκριση ή μη σύναψης συμφωνίας-πλαισίου 
για τη δημιουργία ασύρματου δικτύου 
πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Δήμο 
Αμαρουσίου 

16 241/2012 Έγκριση σύναψης συμφωνίας-πλαισίου για 
τη δημιουργία ασύρματου δικτύου 
πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Δήμο 
Αμαρουσίου 

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της 
χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
"ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ" στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου 

17 242/2012 Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης της 
χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
"ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ" στην Κοινωφελή 
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 

18 243/2012 Έγκριση χορήγησης επιδόματος σε 
υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι 
ασχολούνται με την εξυπηρέτηση υπηκόων 
τρίτων χωρών και καθορισμός μηνιαίου και 
ετήσιου ύψους αυτού 

Επιλογή αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου 
Μικροπωλητών προκειμένου να 
συμμετάσχει, μέσω εκπροσώπου, στην 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Υπαίθριου 
Πλανόδιου Εμπορίου 

19 244/2012 Επιλογή αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου 
Μικροπωλητών προκειμένου να 
συμμετάσχει, μέσω εκπροσώπου, στην 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Υπαίθριου 
Πλανόδιου Εμπορίου 

Δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 

20 234/2012 Δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας & 
φωτισμού (υποθ.Σπυρίδων Ελαφρός) 

21 245/2012 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας & 
φωτισμού (υποθ.Σπυρίδων Ελαφρός) 

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας & 
φωτισμού & φόρου ηλεκτροδοτουμένων 
χώρων (υποθ.Δάλλας Ιωάννης) 

22 246/2012 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας & 
φωτισμού & φόρου ηλεκτροδοτουμένων 
χώρων (υποθ.Δάλλας Ιωάννης) 

2 / 3



 

Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. 
διόρθωση της υπ'αριθ.191/2012 Α.Δ.Σ όπου 
εκ παραδρομής δεν σημειώθηκαν οι κάτωθι 
στο πρώτο μέρος της εισήγησης καθώς και 
στην παράγραφο Α' 

23 247/2012 Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. 
διόρθωση της υπ'αριθ.191/2012 Α.Δ.Σ όπου 
εκ παραδρομής δεν σημειώθηκαν οι κάτωθι 
στο πρώτο μέρος της εισήγησης καθώς και 
στην παράγραφο Α' 

Διακανονισμός οφειλής ποσού 647,57€ σε 
δόσεις, από αναδρομικά δημοτικά τέλη, 
δημοτικό φόρο & τέλος ακίνητης περιουσίας 
(υποθ.Ε.Χατζηπαύλου) 

24 248/2012 Διακανονισμός οφειλής ποσού 647,57€ σε 
δόσεις, από αναδρομικά δημοτικά τέλη, 
δημοτικό φόρο & τέλος ακίνητης περιουσίας 
(υποθ.Ε.Χατζηπαύλου) 

Διακανονισμός οφειλής ποσού 414,22€ σε 
δόσεις, από αναδρομικά δημοτικά τέλη, 
δημοτικό φόρο & τέλος ακίνητης περιουσίας 
(υποθ.Ε.Σπανού) 

25 249/2012 Διακανονισμός οφειλής ποσού 414,22€ σε 
δόσεις, από αναδρομικά δημοτικά τέλη, 
δημοτικό φόρο & τέλος ακίνητης περιουσίας 
(υποθ.Ε.Σπανού) 

Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων (υποθ.Σ.Κατούφα κλπ) 

26 250/2012 Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων (υποθ.Σ.Κατούφα κλπ) 

Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 446/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

27 251/2012 Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 446/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 456/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

28 252/2012 Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 456/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
12/07/2012
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