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22/9/2011 ΜΑΡΟΥΣΙ :  

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Σώµατος στις 27/9/2011 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 18:30 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 N. 3852/2010 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. 
Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα : 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου έτους 2011 
2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2011 
3. Εγκριση ή µη απολογισµού χρηµατικής διαχείρισης οικονοµικού έτους 2010 του Ν.Π.∆.∆. 

"Βορέειος Βιβλιοθήκη ∆ήµου Αµαρουσίου" 
4. Εγκριση ή µη απολογισµού χρηµατικής διαχείρισης οικονοµικού έτους 2010 του Ν.Π.∆.∆. 

"Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Αµαρουσίου *Σπύρος Λούης*" 
5. Εγκριση ή µη απολογισµού χρηµατικής διαχείρισης οικονοµικού έτους 2010 του Ν.Π.∆.∆. 

"Οργανισµός Μουσείων ∆ήµου Αµαρουσίου *Αµαρυσία Αρτεµις*" 
6. Εγκριση ή µη απολογισµού χρηµατικής διαχείρισης οικονοµικού έτους 2010 του Ν.Π.∆.∆. 

"Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Αµαρουσίου" 
7. Εγκριση ή µη απολογισµού χρηµατικής διαχείρισης οικονοµικού έτους 2010 του Ν.Π.∆.∆. 

"Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Αµαρουσίου" 
8. Αποδοχή η µη α) της µε αριθµ. 4/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του καταργηθέντος 

Ν.Π.∆.∆. "Bορέειος Βιβλιοθήκη ∆ήµου Αµαρουσίου και β) του µε αριθµ. πρωτ. 51547/2011 
πρακτικού της επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 156/2011 Α∆Σ ∆ήµου Αµαρουσίου, 
σχετικών µε την καταγραφή των υλικών και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

9. Αποδοχή η µη α) της µε αριθµ. 7/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του καταργηθέντος 
Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Μουσείων ∆ήµου Αµαρουσίου και β) του µε αριθµ. πρωτ. 69028/2011 
πρακτικού της επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 154/2011 Α∆Σ ∆ήµου Αµαρουσίου, 
σχετικών µε την καταγραφή των υλικών και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

10. Αποδοχή η µη α) της µε αριθµ. 10/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. "Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Αµαρουσίου " ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ" και β) 
του µε αριθµ. πρωτ. 69021/2011 πρακτικού της επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
155/2011 Α∆Σ ∆ήµου Αµαρουσίου, σχετικών µε την καταγραφή των υλικών και άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 

11. Έγκριση ή µη απολογισµού χρηµατικής διαχείρισης έως τον Ιούλιο 2011 του Ν.Π.∆.∆."Βορέειος 
Βιβλιοθήκη ∆ήµου Αµαρουσίου"  σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1435/2011 περί καταργήσεως που 
δηµοσιεύθηκε στις 29/7/2011 

12. Έγκριση ή µη απολογισµού χρηµατικής διαχείρισης έως τον Ιούλιο 2011  του Ν.Π.∆.∆." Αθλητικός 
Οργανισµός ∆ήµου Αµαρουσίου "ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ"  σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1435/2011 περί 
καταργήσεως που δηµοσιεύθηκε στις 29/7/2011 



13. Έγκριση ή µη απολογισµού χρηµατικής διαχείρισης έως τον Ιούλιο 2011 του Ν.Π.∆.∆." 
Οργανισµός Μουσείων ∆ήµου Αµαρουσίου "Αµαρυσία Άρτεµις"  σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1435/2011 
περί καταργήσεως που δηµοσιεύθηκε στις 29/7/2011 

14. ∆ηµιούργια ∆ηµοτικού Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία ( ΚΕΠ Υγείας ) και ένταξη αυτού στο 
∆ίκτυο του ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγείας 

15. Έγκριση ή µη προϋπολογισµού εσόδων - δαπανών οικονοµικού έτους 2011 του Ν.Π.∆.∆. 
"Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου «Αµαρυσία Άρτεµις» 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α) " 

16. Καθορισµός χώρων διεξαγωγής λαϊκών αγορών 
17. Τροποποίηση της κυκλοφοριακής οργάνωσης στην πολεοδοµική ενότητα της Αγ. Φιλοθέης 
18. Εγκριση κυκλοφοριακών µελετών 
19. Ειδικές θέσεις στάθµευσης 
20. ∆ωρεάν παραχώρηση χώρου για την στέγαση της έδρας των Ν.Π.∆.∆. Α'/θµιας και Β'/θµιας 

Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου 
21. ΕΓΚΡΙΣΗ Η' ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" 
και ∆.Τ. "ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε." 

22. Άσκηση ή µη από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Αµαρουσίου των οριζοµένων στο άρθρ. 1 
του ν.3731/2008 αρµοδιοτήτων, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στην περ. β' της παρ. 3 του ιδίου 
νόµου 

23. Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" µε τίτλο "1o Γυµνάσιο Αµαρουσίου-Πρότυπο Ενεργειακό Σχολείο" 

24. Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" µε τίτλο "Ενεργειακή αναβάθµιση Σχολικού Συγκροτήµατος 2ου 
Γυµνασίου- 2ου Λυκείου" 

25. Έγκριση ή µη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου "Ανακατασκευή διασταυρώσεων στο 
οδικό δίκτυο (Ανάβρυτα-Νέα Λέσβος-Κοκκινιά-Αγία Φιλοθέη κ.λ.π.)" 

26. ∆ιαγραφή οφειλής προστίµου Γ.Ο.Κ. (υποθ. ΙΩΝΙΚΗ ΑΤΕΚΕ) 
27. ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής προστίµου Γ.Ο.Κ. (υποθ. Αµυρσώνης Αλέξανδρος, 

εκθ.αυτοψ.11/08) 
28. ∆ιαγραφή του τέλους καθαριότητας και φωτισµού µε το αντίστοιχο πρόστιµο και επαναβεβαίωση 

µετά την απόφαση της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών (υποθ. Μηναδάκη Ευδοξία) 

29. ∆ιαγραφή οφειλής προστίµου Γ.Ο.Κ. 1) υπόθ. Μενεξές Ιωάννης 16/1995 
30. ∆ιαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθ.ΕΛΛΑΣΚΟ Χ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε.) 
31. ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από χρηµατικό κατάλογο ύδρευσης (υποθ. Πλωµαρίτου 

Λασκαρίνα) 
32. Εγκριση για την υποβολή συµµετοχής και υπογραφή της "Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα 

των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες" 
33. Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος αποζηµιούµενης εδαφικής εκτάσεως µετ' επικειµένων 

στο Ο.Τ. 1025 της περιοχής "Στούντιο Α" του ∆ήµου Αµαρουσίου (υπόθ. Ποδιώτη Σοφία - Ελένη) 

34. Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος προσκυρούµενης και αποζηµιούµενης εδαφικής 
εκτάσεως µετ'επικειµένων στο Ο.Τ. 946 της περιοχής "Σωρός Λάκκα Κόττου" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου (υποθ.Χαλυβίδου Ελένη) 

35. Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος για αποζηµίωση εδαφικής εκτάσεως µετ'επικειµένων 
στη θέση "Στούντιο Α" στο Ο.Τ. 1045 και µε αρ.κτηµ.0847 (υποθ. Πολίτης Ιωάννης κλπ) 



 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΓΑΡ∆ΕΛΗΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 
* Γραφείο ∆ηµάρχου 
* Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου 
* Ιδιαίτερο Γραµµατέα ∆ηµάρχου 
* Γραφείο Αντιδηµάρχων 
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου  
* ∆/νσεις ∆ήµου 
* ∆/νση  Νοµικών Υποθέσεων 
* Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιµερών Συνεργασιών 
* κ. Γεωργίου (υπεύθ.κτιρίου) 

ΚΟΙΝ :  
* Κο Πίπα 


