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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Π Ι Ν Α Κ Α  
 θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 067275 17/9/2010 για συνεδρίαση του  
 Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/9/2010 και ώρα 7:30:00 μμ και περίληψη των  
 αποφάσεων που λήφθηκαν κατα την συνεδρίαση αυτή. 

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

 Εκτός  440/2010 Τροποποίηση της με αρ. 243/2010  Εγινε η τροποποίηση της με αρ. 243/2010  
 ημερησίας  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που  
 διάταξης αφορά "Ορισμό μελών διοικητικού  αφορά "Ορισμό μελών διοικητικού  
 συμβουλίου του ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή  συμβουλίου του ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή  
 1ου Δημοτικού, 2ου Νηπιαγωγείου Δήμου  1ου Δημοτικού, 2ου Νηπιαγωγείου Δήμου  
 Αμαρουσίου" , εκλογή Προέδρου και  Αμαρουσίου" , εκλογή Προέδρου και  
 Αντιπροέδρου και ορισμό θητείας αυτών"   Αντιπροέδρου και ορισμό θητείας αυτών"   

 Εκτός  439/2010 Εγκριση ή μη της έκτακτης επιχορήγησης   Εγκρίνει την έκτακτη επιχορήγηση του αθλητικού    
 ημερησίας   του αθλητικού συλλόγου «Α.Ο. συλλόγου «Α.Ο.Οδυσσέας Αμαρουσίου» 
 διάταξης                          Οδυσσέας Αμαρουσίου» 

 Εκτός  438/2010 Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου  Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού  
 ημερησίας  οικονομικού έτους 2010 του Δήμου οικονομικού έτους 2010 
 διάταξης 

 Εκτός  441/2010 Τροποποίηση της με αρ. 436/2010 ΑΔΣ  Εγκρίνει την τροποποίηση της 436/2010 ΑΔΣ  
 ημερησίας  που αφορά: "Τροποποίηση της υπ' αρίθμ.  που αφορά: "Τροποποίηση της υπ' αρίθμ.  
 διάταξης 243/2010 Α.Δ.Σ. ως προς: - τον ορισμό  243/2010 Α.Δ.Σ. ως προς: - τον ορισμό  
 νέου μέλους σε αντικατάσταση  νέου μέλους σε αντικατάσταση  
 παραιτηθέντος στο Διοικητικό Συμβούλιου παραιτηθέντος στο Διοικητικό Συμβούλιο  
 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική  
 Επιτροπή 1ου Δημοτικού, 2ου  Επιτροπή 1ου Δημοτικού, 2ου  
 Νηπιαγωγείου" Δήμου Αμαρουσίου -  την  Νηπιαγωγείου" Δήμου Αμαρουσίου -  την  
 εκλογή νέου προέδρου  του Ν.Π.Δ.Δ.  εκλογή νέου προέδρου  του Ν.Π.Δ.Δ.  
 "Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού, 2ου  "Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού, 2ου  
 Νηπιαγωγείου" Δήμου Αμαρουσίου"  Νηπιαγωγείου" Δήμου Αμαρουσίου"  

 1 442/2010 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού   
 Δήμου Αμαρουσίου έτους 2010 Προγράμματος Δήμου Αμαρουσίου έτους 2010 

 2 443/2010 Επιβολή προστίμου για παράνομη προβολή  Εγκρίνει την επιβολή προστίμου για παράνομη  
  διαφημιστικού μέσου στα όρια του Δήμου  προβολή διαφημιστικού μέσου στα όρια του  
 Αμαρουσίου  (υπόθ.  Telesonic)    Δήμου Αμαρουσίου  (υπόθ.  Telesonic) με το  
  ανώτατο ποσό      

 3 444/2010 Επιβολή προστίμου για παράνομη προβολή Εγκρίνει την επιβολή προστίμου για παράνομη  
  διαφημιστικού μέσου στα όρια του Δήμου  προβολή διαφημιστικού μέσου στα όρια του  
 Αμαρουσίου  (υπόθ. Imperial Tobacco Hellas Δήμου Αμαρουσίου  (υπόθ. Imperial  
  SA)    Tobacco Hellas SA) με το ανώτατο ποσό    

 4 445/2010 Επιβολή προστίμου για παράνομη προβολή Εγκρίνει την επιβολή προστίμου για παράνομη  
  διαφημιστικού μέσου στα όρια του Δήμου  προβολή διαφημιστικού μέσου στα όρια του  
 Αμαρουσίου  (υπόθ. Θέατρο Badminton)    Δήμου Αμαρουσίου  (υπόθ. Θέατρο  
 Badminton) με το ανώτατο ποσό   

 5 446/2010 Επιβολή προστίμου για παράνομη προβολή Εγκρίνει την επιβολή προστίμου για παράνομη  
  διαφημιστικού μέσου στα όρια του Δήμου  προβολή διαφημιστικού μέσου στα όρια του  
 Αμαρουσίου  (υπόθ. PERSIL-HENKEL )    Δήμου Αμαρουσίου  (υπόθ. PERSIL-HENKEL) με 
  το ανώτατο ποσό   
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 6 447/2010 Επιστροφή ποσού Δ.Τ., Δ.Φ. & Τ.Α.Π. ως  Εγκρίνει την επιστροφή ποσού Δ.Τ., Δ.Φ. &    
 αχρεωστήτως καταβληθέντων (υποθ.  Τ.Α.Π. ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (υποθ.  
 Αθηνάς Οικονομοπούλου) Αθηνάς Οικονομοπούλου) 

 7 448/2010 Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης     Εγκρίνει την επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης  
 Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως         Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως  
 καταβληθέντων (υποθ. Γ.Κουτσοθεόδωρου) καταβληθέντων (υποθ. Γ.Κουτσοθεόδωρου) 

 8 449/2010 Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης     Εγκρίνει την επιστροφή εισπράξεων Τελών   
 Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως        Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως  
 καταβληθέντων (υποθ. Τιμολέοντα              καταβληθέντων (υποθ. Τιμολέοντα  
 Κακολύρη) Κακολύρη) 

 9 450/2010 Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης     Εγκρίνει την επιστροφή εισπράξεων Τελών   
 Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως         Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως  
 καταβληθέντων (υποθ. Α.Παγκούτσου)       καταβληθέντων (υποθ. Α.Παγκούτσου) 

 10 451/2010 Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης       Εγκρίνει την επιστροφή εισπράξεων Τελών   
 Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως          Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως  
 καταβληθέντων (υποθ. Κωστούλας Λέκκα) καταβληθέντων (υποθ. Κωστούλας Λέκκα) 

 11 452/2010 Απόδοση ποσού σε Σχολικές Επιτροπές      Εγκρίνει την απόδοση ποσού σε Σχολικές   
 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους      Επιτροπές από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς   
 (Κ.Α.Π.) για την υλοποίηση του  Πόρους (Κ.Α.Π.) για την υλοποίηση του  
 προγράμματος που αφορά στον εθελοντή  προγράμματος που αφορά στον εθελοντή  
 σχολικό τροχονόμο κατά την περίοδο  σχολικό τροχονόμο κατά την περίοδο  
 Ιανουαρίου - Ιουνίου 2010 Ιανουαρίου - Ιουνίου 2010 

 12 453/2010 Απόδοση ποσού σε Σχολικές Επιτροπές      Εγκρίνει την απόδοση ποσού σε Σχολικές  
 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  Επιτροπές από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς   
 (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών  Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών  
 δαπανών Β΄κατανομής έτους 2010 των  δαπανών Β΄κατανομής έτους 2010 των  
 Α'/βάθμιων και Β΄/βάθμιων σχολείων Δήμου Α'/βάθμιων και Β΄/βάθμιων σχολείων Δήμου  
 Αμαρουσίου Αμαρουσίου 

 13 454/2010 Αποδοχή ή μη της με αριθ.96/10 απόφασης  Αποδοχέχεται την με αριθ.96/10 απόφαση  
 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης  
 Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου  Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου  
 που αφορά στην έγκριση διδάκτρων για τα  που αφορά στην έγκριση διδάκτρων για τα  
 μουσικά και ερασιτεχνικά καλλιτεχνικά  μουσικά και ερασιτεχνικά καλλιτεχνικά  
 τμήματα τμήματα 

 14 455/2010 Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού  Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό 

                       Πίνακα (Τακτοποιητικός) για το έργο  Πίνακα (Τακτοποιητικός) για το έργο  
 "Διανοίξεις - Ασφαλτοστρώσεις οδών στο  "Διανοίξεις - Ασφαλτοστρώσεις οδών στο  
 Ανατολικό Μαρούσι" Ανατολικό Μαρούσι" 

 15 456/2010 Ρύθμιση καταβολής σε δόσεις των τελών  Εγκρίνει την ρύθμιση καταβολής σε δόσεις των   
 κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για  τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για  
 τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από  
 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  
 και χρήση περιπτέρων και χρήση περιπτέρων 

 16 457/2010 Περί επιχορήγησης του Συλλόγου  Εγκρίνει την επιχορήγηση του Συλλόγου  
 Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής  Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής  
 Ψαλίδι Αμαρουσίου Ψαλίδι Αμαρουσίου με το ποσό των 10.000 € 

 17 458/2010 Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού  Εγκρίνει την επιχορήγηση του Πολιτιστικού  
 Συλλόγου - Ομάδας "Διθύραμβος" με το  Συλλόγου - Ομάδας "Διθύραμβος" με το  
 ποσόν των 20.000 € ποσόν των 5.000 €   

 18 459/2010 Απαλλαγή νόμιμου τέλους ενταφιασμού  Εγκριση απαλλαγής νόμιμου τέλους ενταφιασμού  
 λόγω απορίας λόγω απορίας 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 19 460/2010 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  Εγκρίνει τον συμβιβαστικό καθορισμό τιμής   
 προσκυρούμενης και ρυμοτομούμενης  μονάδος προσκυρούμενης και ρυμοτομούμενης  
 εδαφικής εκτάσεως μετ' επικειμένων στο  εδαφικής εκτάσεως μετ' επικειμένων στο  
 Ο.Τ. 900 της περιοχής "Σωρός Λάκκα  Ο.Τ. 900 της περιοχής "Σωρός Λάκκα  
 Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 
  012014 (υπόθ. Τριανταφύλλου Μαργαρίτα   012014 (υπόθ. Τριανταφύλλου Μαργαρίτα  
 κλπ) κλπ) 

 20 461/2010 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  Εγκρίνει τον συμβιβαστικό καθορισμός τιμής   
 αποζημιώσεως επικειμένων στην περιοχή  μονάδος αποζημιώσεως επικειμένων στην περιοχή  
 "Άγιος Θωμάς" του Δήμου Αμαρουσίου στο  "Άγιος Θωμάς" του Δήμου Αμαρουσίου στο  
 Ο.Τ. Γ854 με κτημ.αρ. 1613 (υποθ. Ελένη  Ο.Τ. Γ854 με κτημ.αρ. 1613 (υποθ. Ελένη  
 Δέγκλερη - Μαύρου) Δέγκλερη - Μαύρου) 

 21 462/2010 Τμηματική καταβολή αποζημιώσεως λόγω  Εγκρίνει την τμηματική καταβολή αποζημιώσεως  
 απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης εδαφικής  λόγω απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης εδαφικής  
 εκτάσεως στο Ο.Τ. Γ822 της περιοχής  εκτάσεως στο Ο.Τ. Γ822 της περιοχής  
 "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου με  "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου με  
 αριθ.κτημ. 04-90, κατόπιν εκδόσεως και  αριθ.κτημ. 04-90, κατόπιν εκδόσεως και  
 κοινοποιήσεως διαταγής πληρωής (υποθ.  κοινοποιήσεως διαταγής πληρωής (υποθ.  
 Πόγκα Γεωργίου κλπ) Πόγκα Γεωργίου κλπ) 

 22 463/2010 Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της  Εγκρίνει τον 3ο Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) της  
 μελέτης "Σύνταξη προγράμματος  μελέτης "Σύνταξη προγράμματος  
 συστηματικής υλοποίησης του Γ.Π.Σ.  συστηματικής υλοποίησης του Γ.Π.Σ.  
 Αμαρουσίου - Τοπογραφική αποτύπωση  Αμαρουσίου - Τοπογραφική αποτύπωση σε 
 σε κλίμακα 1:500 με επίγειες μεθόδους,        κλίμακα 1:500 με επίγειες μεθόδους,  
 Πολεοδομική μελέτη επέκτασης του  Πολεοδομική μελέτη επέκτασης του  
 ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου  ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου  
 Αμαρουσίου και πράξη εφαρμογής  Αμαρουσίου και πράξη εφαρμογής  

 __ υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 Βασιλική Δαλέκου 

 27/09/2010 


