
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 055574 30/7/2010 για συνεδρίαση  
 του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/8/2010 και ώρα 7:00:00 μμ και περίληψη των 
  αποφάσεων που λήφθηκαν κατα την συνεδρίαση αυτή. 

 Επικύρωση πρακτικών 13ης, 14ης, 19ης, 20ης και 21ης  Συνεδριάσεων έτους 2010 

 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 Εκτός  382/2010 Τροποποίηση της ορθής επανάληψης  Τροποποιεί την ορθή επανάληψη  
 ημερησίας της υπ'αριθ.311/2010 απόφασης  της υπ'αριθ.311/2010 απόφασης  
 διάταξης Δημοτικού Συμβουλίου  Δημοτικού Συμβουλίου 

 Εκτός  381/2010 Αποδοχή ή μη αιτημάτων εργαζομένων  Αποδέχεται τα αιτήματα των εργαζομένων  
 ημερησίας για την μεταφορά τους από το  για την μεταφορά τους από το  
 διάταξης πλεονάζον προσωπικό της Αστικής Μη  πλεονάζον προσωπικό της Αστικής Μη  
 Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την  Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την  
 επωνυμία "Οργανισμός Εργασίας Δήμου  επωνυμία "Οργανισμός Εργασίας Δήμου  
 Αμαρουσίου" Αμαρουσίου" 

 Εκτός  383/2010 Αίτημα για ακύρωση προστίμου της  Ακυρώνει το πρόστιμο της δημότισσας  
 ημερησίας δημότισσας Μουμτζή Αθηνάς Μουμτζή Αθηνάς 
 διάταξης 

 1 384/2010 Παρουσίαση του έργου «Σύνδεση του  Πραγματοποιείται η παρουσίαση του έργου   
 ανατολικού Αμαρουσίου με το διοικητικό «Σύνδεση του ανατολικού Αμαρουσίου  
 κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου» και  με το διοικητικό κέντρο του Δήμου  
 διερεύνηση για την έγκριση ή μη της  Αμαρουσίου» και εγκρίνει την  
 υπαγωγής στο Νόμο 1418/84, άρθρο 4,  υπαγωγή στο Νόμο 1418/84, άρθρο 4,  
 παράγραφος 2γ, του συμπληρωματικού  παράγραφος 2γ, του συμπληρωματικού  
 έργου για την κατασκευή δύο (2)  έργου για την κατασκευή δύο (2)  
 επιπλέον πεζογεφυρών, και ειδικά στο  επιπλέον πεζογεφυρών, και ειδικά στο  
 ύψος της Πλατείας Ηρώων και στο ύψος  ύψος της Πλατείας Ηρώων και στο ύψος  
 της οδού Αρματολών & Κλεφτών της οδού Αρματολών & Κλεφτών 

 2                   Παρουσίαση του παραδοτέου τμήματος  Πραγματοποιείται η ενημέρωση για το 
 της Β΄φάσης, που αφορά τα τεύχη          παραδοτέο τμήμα της Β΄φάσης που αφορά 
 δημοπράτησης, για το έργο "Κατασκευή       τα τεύχη δημοπράτησης, για το έργο 
 υπόγειων χώρων στάθμευσης"          «Κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης» 

 3 387/2010 Ανάθεση σύνταξης γεωτεχνικής μελέτης Εγκρίνει την ανάθεση σύνταξης γεωτεχνικής  
 στο Ο.Τ. 285 για την διερεύνηση της  μελέτης στο Ο.Τ. 285 για την  
 θερμικής απόδοσης διερεύνηση της θερμικής απόδοσης 

 4 385/2010 Έγκριση ή μη της δωρεάν παραχώρησης Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση 
  τμήματος του Ο.Τ. 369 στο Ν.Π.Δ.Δ.   τμήματος του Ο.Τ. 369 στο Ν.Π.Δ.Δ.  
 "Ιερά Μητρόπολη Αττικής" για την  "Ιερά Μητρόπολη Αττικής" για την  
 ανέγερση Ιερού Ναού μετά την τελική  ανέγερση Ιερού Ναού μετά την τελική  
 απόφαση του Σ.τ.Ε. απόφαση του Σ.τ.Ε. 

 5                   Έγκριση ή μη για την κατάθεση εντολής  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 για την συμπληρωματική μελέτη  
 σκοπιμότητας για το έργο "Κατασκευή  
 υπόγειου χώρου στάθμευσης με  
 διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στις 
  οδούς Αγ.Όρους και Πάτμου (όπισθεν  
 Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ) 

 1/4 



 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 6 Έγκριση ή μη σύμβασης παραχώρησης  Πραγματοποιείται η ενημέρωση επί του 
 του Κ.Χ. πλατείας στις οδούς Αρκαδίου,       σχεδίου σύμβασης παραχώρησης του Κ.Χ. 
 Β.Σοφίας και Κηφισίας (πρώην         πλατείας στις οδούς Αρκαδίου, Β.Σοφίας και 
 ιδιοκτησία ΙΓΕ) στην ΑΘΜΟΝΟ         Κηφισίας (πρώην ιδιοκτησία ΙΓΕ) στην 
 ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.          ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 

 7 388/2010 Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης  Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης  
 χώρου κτιρίων – γραφείων επί της οδού  χώρου κτιρίων – γραφείων επί της οδού  
 Παλαιολόγου 9, για την στέγαση των  Παλαιολόγου 9, για την στέγαση των  
 τμημάτων της Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α., του  τμημάτων της Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α., του  
 τμήματος εθελοντισμού και του  τμήματος εθελοντισμού και του  
 Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας 

 8 389/2010 Παραχώρηση ή μη  του διατηρητέου  Εγκρίνει την παραχώρηση του διατηρητέου  
 κτηρίου επί της οδού Θεμιστοκλέους στο κτηρίου επί της οδού Θεμιστοκλέους στο 
  Ο.Τ.  162 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί   Ο.Τ.  162 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί  

 9 Έγκριση μελέτης για την οργάνωση της  Πραγματοποιείται η παρουσίαση προσχεδίου 
 ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο         της μελέτης για την οργάνωση της  
 του Δήμου Αμαρουσίου         ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο του 
             Δήμου Αμαρουσίου προκειμένου να αρχίσει 
             η φάση ενημέρωσης των πολιτών 

 10 390/2010 "Έγκριση χορήγησης αδειών για το  Εγκρίνει την χορήγηση αδειών για το  
 πανηγύρι της Κοιμήσεως Θεοτόκου στις  πανηγύρι της Κοιμήσεως Θεοτόκου στις  
 14&15/8/2010" 14&15/8/2010 

 11 391/2010 Οικονομική επιχορήγηση του Αθλητικού Εγκρίνει την οικονομική επιχορήγηση του  
  Ομίλου Παραδείσου Αθλητικού Ομίλου Παραδείσου με το ποσόν 
  των 10.000 ευρώ 

 12 386/2010 Έγκριση ή μη οικονομικής  Εγκρίνει την οικονομική επιχορήγηση 
 επιχορήγησης για την ανέγερση του  για την ανέγερση του Ι.Ν.Αναλήψεως 
 Ι.Ν.Παμεγίστων Ταξιαρχών και  του Κυρίου, Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
                                        Αγ.Δημητρίου και Αγ.Δημητρίου 

 13 392/2010 Έγκριση ή μη της Α΄φάσης του έργου  Εγκρίνει την Α΄φάση του έργου  
 "Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου  "Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου  
 στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής 
  ΣΔΙΤ για την συντήρηση και λειτουργία  ΣΔΙΤ για την συντήρηση και λειτουργία  
 του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού 

 14 393/2010 Έγκριση ή μη της Α΄φάσης του έργου  Εγκρίνει την Α΄φάση του έργου  
 "Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου  "Υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου  
 στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής στην προσυμβατική διαδικασία επιλογής 
  ΣΔΙΤ για την συντήρηση και ενίσχυση   ΣΔΙΤ για την συντήρηση και ενίσχυση  
 του αστικού πρασίνου" του αστικού πρασίνου" 

 15 394/2010 Ανάθεση μελέτης "Μερική ανασύνταξη  Εγκρίνει την ανάθεση μελέτης "Μερική  
 και διορθωτικές πράξεις στην μελέτη  ανασύνταξη και διορθωτικές πράξεις   
 πράξης εφαρμογής της περιοχής  στην μελέτη πράξης εφαρμογής της  
 Αγ.Θωμά του Δήμου Αμαρουσίου" περιοχής Αγ.Θωμά του Δήμου Αμαρουσίου" 

 16 395/2010 Αδελφοποίηση με τo Διοικητικό  Εγκρίνει την αδελφοποίηση με τo Διοικητικό  
 Διαμέρισμα της Panyu της Λαϊκής  Διαμέρισμα της Panyu της Λαϊκής  
 Δημοκρατίας της Κίνας Δημοκρατίας της Κίνας 

 17 396/2010 Αδελφοποίηση με την πόλη Smithtown  Εγκρίνει την αδελφοποίηση με την πόλη  
 των Ηνωμένων Πολιτειών  Smithtown των Ηνωμένων Πολιτειών  

 18 397/2010 Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού του  Εγκρίνει την αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού  
 ΝΠΔΔ "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου  του ΝΠΔΔ "Αθλητικός Οργανισμός   
 Αμαρουσίου Σπύρος Λούης" οικονομικού Δήμου Αμαρουσίου Σπύρος Λούης" 
  έτους 2010 οικονομικού έτους 2010 

 19 398/2010 Διαγραφή οφειλών εισφοράς σε χρήμα & Εγκρίνει την διαγραφή οφειλών εισφοράς σε 
  μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα χρήμα & μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 20 399/2010 Επιβολή προστίμου για παράνομα  Επιβάλει το μέγιστο προτεινόμενο προστίμο για  
 τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες  παράνομα τοποθετημένες διαφημιστικές  
 εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου πινακίδες εντός των ορίων του Δήμου  
  Αμαρουσίου σε διαφημιστές και 
  διαφημιζόμενους 

 21 400/2010 Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  
 Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Πίνακα και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
  "Διανοίξεις οδών στο παλαιό σχέδιο"  "Διανοίξεις οδών στο παλαιό σχέδιο" 

 22 401/2010 Ανάκληση της υπ'αριθ.145/10  Ανακαλεί την υπ'αριθ.145/10  
 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που  
 αφορά "Έγκριση εγκατάστασης νέου  αφορά "Έγκριση εγκατάστασης νέου  
 υπόγειου υποσταθμού ΔΕΗ σε  υπόγειου υποσταθμού ΔΕΗ σε  
 κοινόχρηστο χώρο επί της οδού  κοινόχρηστο χώρο επί της οδού  

 23 402/2010 Ανάκληση της υπ'αριθ.146/10  Ανακαλεί την υπ'αριθ.146/10  
 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που  
 αφορά "Έγκριση εγκατάστασης νέου  αφορά "Έγκριση εγκατάστασης νέου  
 υπόγειου υποσταθμού ΔΕΗ σε  υπόγειου υποσταθμού ΔΕΗ σε  
 κοινόχρηστο χώρο επί της οδού  κοινόχρηστο χώρο επί της οδού  

 24 403/2010 Αποδοχή της απόφασης με αριθμό  Εγκρίνει την απόφαση με αριθμό  
 14477/8345/14.4.10 του ΓΓ Περιφέρειας  41/10 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.   
 Αττικής σχετικής με την έγκριση  «ΚΑΠΗ Δήμου Αμαρουσίου»   
 σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου  βάσει της υπ’αριθ.14477/8345/ 
 στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία  "Κ.Α.Π.Η.  4-4-10 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας 
 Δήμου Αμαρουσίου" και τον καθορισμό  Αττικής, σχετικά με την σύναψη 
 του αριθμού και της ειδικότητας αυτών συμβάσεων μίσθωσης έργου, τον 
  καθορισμό του αριθμού και της 
  ειδικότητας αυτών 

 25 404/2010 Αποδοχή της απόφασης με αριθμό  Εγκρίνει την απόφαση με αριθμό  
 14477/8345/14.4.10 του ΓΓ Περιφέρειας   20/10 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
 Αττικής σχετικής με την έγκριση   «Οργανισμός Μουσείων Δήμου 
 σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου   Αμαρουσίου Αμαρυσία Άρτεμις» 
 στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία    βάσει της υπ’αριθ.14477/8345/ 
 "Oργανισμός Μουσείων  Δήμου   4-4-10 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας 
 Αμαρουσίου Αμαρυσία Άρτεμις" και τον   Αττικής, σχετικά με την σύναψη 
 καθορισμό του αριθμού και της   συμβάσεων μίσθωσης έργου, τον 
 ειδικότητας αυτών καθορισμό του αριθμού και της 
  ειδικότητας αυτών 

 26 405/2010 Αποδοχή της απόφασης με αριθμό  Εκρίνει την απόφαση με αριθμό  
 14477/8345/14.4.10 του ΓΓ Περιφέρειας  17/10 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Βορέειος 
 Αττικής σχετικής με την έγκριση   Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου" 
 σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου   βάσει της υπ’αριθ.14477/8345/ 
 στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Βορέειος   4-4-10 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας 
 Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου" και τον   Αττικής, σχετικά με την σύναψη 
 καθορισμό του αριθμού και της   συμβάσεων μίσθωσης έργου, τον 
 ειδικότητας αυτών καθορισμό του αριθμού και της 
  ειδικότητας αυτών 

 27 406/2010 Αποδοχή της απόφασης με αριθμό  Εγκρίνει την απόφαση με αριθμό  
 14477/8345/14.4.10 του ΓΓ Περιφέρειας  31/10 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί 
 Αττικής σχετικής με την έγκριση  Σταθμοί Δήμου Αμαρουσίου"  
 σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου   βάσει της υπ’αριθ.14477/8345/ 
 στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία  "Παιδικοί  4-4-10 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας   
 Σταθμοί Δήμου Αμαρουσίου" και τον  Αττικής, σχετικά με την σύναψη  
 καθορισμό του αριθμού και της  συμβάσεων μίσθωσης έργου, τον  
 ειδικότητας αυτών καθορισμό του αριθμού και της 
  ειδικότητας αυτών 

 28 407/2010 Αποδοχή της απόφασης με αριθμό  Εγκρίνει την απόφαση με αριθμό  
 14477/8345/14.4.10 του ΓΓ Περιφέρειας       19/10 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "Αθλητικός 
 Αττικής σχετικής με την έγκριση   Οργανισμός Δήμου Αμαρουσίου 



 σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου   Σπύρος Λούης" βάσει της υπ’αριθ. 
 στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία  "Αθλητικός  14477/8345/4-4-10 απόφασης του Γ.Γ. 
 Οργανισμός Δήμου Αμαρουσίου   Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την σύναψη 
 Σπύρος Λούης" και τον καθορισμό του   συμβάσεων μίσθωσης έργου, τον 
 αριθμού και της ειδικότητας αυτών  καθορισμό του αριθμού και της 
   ειδικότητας αυτών 

 29 408/2010 Περί επιχορήγησης Ιερού Ναού Αγίας  Εγκρίνει την επιχορήγηση του Ι.Ν.Αγίας 
 Φιλοθέης Φιλοθέης με το ποσό των 10.000 ευρώ 

 30 409/2010 Περί επιχορήγησης Αθλητικού Συλλόγου  Εγκρίνει την επιχορήγηση του Αθλητικού 
 «Οδυσσέα» Συλλόγου «Οδυσσεύς» με το ποσό των 
  20.000 ευρώ 

 Ο υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 Μιχάλης Κουλέτσης 
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