
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 099364 14/12/2012 για συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/12/2012 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 

Ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος 
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στο Δήμο 
Αμαρουσίου και έγκριση του σχεδίου του 
Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, του Δήμου Αμαρουσίου 
και της Μ.Κ.Ο. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

432/2012 Ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος 
Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στο Δήμο 
Αμαρουσίου και έγκριση του σχεδίου του 
Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών, του Δήμου Αμαρουσίου 
και της Μ.Κ.Ο. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" 

Πρόσληψη προσωπικού για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και 
πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου 
Αμαρουσίου 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

433/2012 Πρόσληψη προσωπικού για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και 
πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου 
Αμαρουσίου 

Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής 
προστίμων Γ.Ο.Κ. (υποθ.Παπασταθάτου 
Μαρία - Θεοδωρακοπούλου - 
έκθ.αυτοψ.55/08, Αμυρσώνης Αλέξανδρος - 
έκθ.αυτοψ.11/08, Σμοίλης Γεώργιος - 
εκθ.αυτοψ.6/08) 

1 434/2012 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής 
προστίμων Γ.Ο.Κ. (υποθ.Παπασταθάτου 
Μαρία - Θεοδωρακοπούλου - 
έκθ.αυτοψ.55/08, Αμυρσώνης Αλέξανδρος - 
έκθ.αυτοψ.11/08, Σμοίλης Γεώργιος - 
εκθ.αυτοψ.6/08) 

Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής 
προστίμων Γ.Ο.Κ. (υποθ.ΜΟΜΠΙΛ ΟΙΛ 
ΕΛΛΑΣ - εκθ.αυτοψ.με ημερ.6/10/87, Β.Ρ.-
εκθ.αυτοψ.22/04, Καρτάνος Κυριάκος - 
εκθ.αυτοψ.72/04) 

2 435/2012 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής 
προστίμων Γ.Ο.Κ. (υποθ.ΜΟΜΠΙΛ ΟΙΛ 
ΕΛΛΑΣ - εκθ.αυτοψ.με ημερ.6/10/87, Β.Ρ.-
εκθ.αυτοψ.22/04, Καρτάνος Κυριάκος - 
εκθ.αυτοψ.72/04) 

Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού (υποθ.Μάγγου Μιχάλη - 
κοινόχρηστο) 

3 436/2012 Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού (υποθ.Μάγγου Μιχάλη - 
κοινόχρηστο) 

Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού και φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων (υποθ.Χουντουμάδη - Κοκκίνη 
Αικατερίνη) 

4 437/2012 Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού και φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων (υποθ.Χουντουμάδη - Κοκκίνη 
Αικατερίνη) 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού (υποθ.Μανίκα Γεώργιου) 

5 438/2012 Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού (υποθ.Μανίκα Γεώργιου) 

Εγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 
32 του Ν.1080/80 

6 439/2012 Εγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 
32 του Ν.1080/80 

Εγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 
32 του Ν.1080/80 (υπόθ. Ζορμπά κλπ) 

7 440/2012 Εγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 
32 του Ν.1080/80 (υπόθ. Ζορμπά κλπ) 

Εγκριση ή μη ισολογισμού και έκθεσης 
πεπραγμένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Αλληλεγγύης και Πρόληψης Δήμου 
Αμαρουσίου (Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α) διαχειριστικής 
περιόδου 2010 

8 441/2012 Εγκριση ισολογισμού και έκθεσης 
πεπραγμένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Αλληλεγγύης και Πρόληψης Δήμου 
Αμαρουσίου (Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α) διαχειριστικής 
περιόδου 2010 

Έγκριση διενέργειας προμηθειών9 442/2012 Έγκριση διενέργειας προμηθειών

Εγκριση ή μη της με αρ. 155/2012 
απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 
αφορά: "Έγκριση τοποθέτησης θέσης 
περιπτέρου (υποθ.Κουσερή Ευάγγελου)" 

10 443/2012 Εγκριση της με αρ. 155/2012 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Έγκριση τοποθέτησης θέσης περιπτέρου 
(υποθ.Κουσερή Ευάγγελου)" 

Εγκριση ή μη της με αρ. 156/2012 
απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 
οποία αφορά : "Έγκριση ή μη τοποθέτησης 
θέσης στήριξης και στάθμευσης ποδηλάτων 
(bike stand)" 

11 444/2012 Εγκριση της με αρ. 156/2012 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά : 
"Έγκριση ή μη τοποθέτησης θέσης στήριξης 
και στάθμευσης ποδηλάτων (bike stand)" 

Έγκριση ή μη της υπ'αριθ. 250/12 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
"Αναπροσαρμογή τελών κατάληψης 
κοινοχρήστων χώρων προς χρήση 
περιπτέρων και επανακαθορισμός ζωνών 
χρέωσης" 

12 445/2012 Έγκριση της υπ'αριθ. 250/12 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
"Αναπροσαρμογή τελών κατάληψης 
κοινοχρήστων χώρων προς χρήση 
περιπτέρων και επανακαθορισμός ζωνών 
χρέωσης" 

Έγκριση ή μη της υπ'αριθ. 251/12 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά  
"Καθορισμό τελών κατάληψης κοινοχρήστων 
χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
σε πεζοδρόμια" 

13 446/2012 Έγκριση της υπ'αριθ. 251/12 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά  
"Καθορισμό τελών κατάληψης κοινοχρήστων 
χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
σε πεζοδρόμια" 

Έγκριση ή μη της υπ'αριθ. 252/12 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά  
"Αναπροσραμογή τελών για τις 
εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται επ' 
ευκαιρία θρησκευτικών εορτών" 

14 447/2012 Έγκριση της υπ'αριθ. 252/12 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά  
"Αναπροσραμογή τελών για τις 
εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται επ' 
ευκαιρία θρησκευτικών εορτών" 

Καθορισμός χώρων που παραχωρούνται για 
την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

15 448/2012 Καθορισμός χώρων που παραχωρούνται για 
την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

Έγκριση Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης 
Δήμου Αμαρουσίου 

16 449/2012 Έγκριση Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης 
Δήμου Αμαρουσίου 

Επικαιροποίηση της από Σεπτεμβρίου 2010 
μελέτης οργάνωσης ελεγχόμενης 
στάθμευσης στον Δήμο Αμαρουσίου 

17 450/2012 Επικαιροποίηση της από Σεπτεμβρίου 2010 
μελέτης οργάνωσης ελεγχόμενης 
στάθμευσης στον Δήμο Αμαρουσίου 

Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.170/12 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά 
"Έγκριση ή μη της τροποποίησης του 
ποδηλατικού άξονα -Φαληρικός Όρμος - 
Κηφισιά- στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου" 

18 451/2012 Έγκριση της υπ'αριθ.170/12 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά 
"Έγκριση ή μη της τροποποίησης του 
ποδηλατικού άξονα -Φαληρικός Όρμος - 
Κηφισιά- στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου" 

Έγκριση ή μη της υπ'αριθ.171/12 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά 
"Έγκριση ή μη διαμόρφωσης υφιστάμενου 
περιπτέρου (υποθ.Αντωνίου Ρέλλα)" 

19 452/2012 Έγκριση της υπ'αριθ.171/12 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά 
"Έγκριση ή μη διαμόρφωσης υφιστάμενου 
περιπτέρου (υποθ.Αντωνίου Ρέλλα)" 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Eγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 
Δήμου Αμαρουσίου, Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας 
και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την 
υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

20 453/2012 Έγκριση υπογραφής Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου, 
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών 
Πόλεων - Προαγωγής Υγείας, Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών και Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. για 
την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διαγραφή προστίμων Γ.Ο.Κ. υπόθ. 
COSMOTE A.E. (Εκθ.Αυτ.27/2006) 

21 454/2012 Διαγραφή προστίμων Γ.Ο.Κ. υπόθ. 
COSMOTE A.E. (Εκθ.Αυτ.27/2006) 

Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση του 
Κ.Ε. του Γεωργίου 

22 455/2012 Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση του 
Κ.Ε. του Γεωργίου 

Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση της 
Δ.ΙΣ. του Δημητρίου 

23 456/2012 Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση της 
Δ.ΙΣ. του Δημητρίου 

Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση του 
Κ.Α. του Πάλι 

24 457/2012 Αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση του 
Κ.Α. του Πάλι 

Έγκριση της υπ’αριθ. 181/2012 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
"Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης 
Λαογραφικού Μουσείου" 

25 458/2012 Έγκριση της υπ’αριθ. 181/2012 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
"Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης 
Λαογραφικού Μουσείου" 

Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (Τακτοποιητικού) σε ισοζύγιο ως 
προς το αρχικό συμβατικό οικονομικό 
αντικείμενο του έργου "Διαδρομές ζωής - 
Πνοή Περιβάλλοντος στο Μαρούσι" 

26 459/2012 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (Τακτοποιητικού) σε ισοζύγιο ως 
προς το αρχικό συμβατικό οικονομικό 
αντικείμενο του έργου "Διαδρομές ζωής - 
Πνοή Περιβάλλοντος στο Μαρούσι" 

Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού-
Τελικού) του έργου "Ασφαλτόστρωση οδών 
στον Δήμο Αμαρουσίου" 

27 460/2012 Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού-
Τελικού) του έργου "Ασφαλτόστρωση οδών 
στον Δήμο Αμαρουσίου" 

Έγκριση ή μη παράτασης του έργου 
"Διανοίξεις - Κατασκευή κρασπεδορείθρων 
στον Δήμο Αμαρουσίου" 

28 461/2012 Έγκριση παράτασης του έργου "Διανοίξεις - 
Κατασκευή κρασπεδορείθρων στον Δήμο 
Αμαρουσίου" 

Έγκριση περιέλευσης στο Δήμο 
οικογενειακών τάφων και εκ νέου 
παραχώρηση χρήσης αυτών 

29 462/2012 Έγκριση περιέλευσης στο Δήμο 
οικογενειακών τάφων και εκ νέου 
παραχώρηση χρήσης αυτών 

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
19/12/2012
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