
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 026494 23/4/2010 για την 13/2010 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/04/2010 και ώρα 19:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Επικύρωση πρακτικών 42ης, 43ης, 45ης Συνεδριάσεων έτους 2008 και 9ης, 10ης 

Συνεδριάσεων έτους 2010

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη της κατάθεσης αιτήματος 

προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την 

χρηματοδότηση της διαμόρφωσης της 

πρώην ιδιοκτησίας Λουμίδη, προκειμένου 

να εγκατασταθεί το Μουσείο Σπαθάρη.

1 184/2010 Έγκριση ή μη της κατάθεσης αιτήματος 

προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την 

χρηματοδότηση της διαμόρφωσης της 

πρώην ιδιοκτησίας Λουμίδη, προκειμένου 

να εγκατασταθεί το Μουσείο Σπαθάρη.

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου 

Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου 

Αμαρουσίου (ΤΟΣΠΠΑ)

2 185/2010 Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου 

Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου 

Αμαρουσίου (ΤΟΣΠΠΑ)

Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής 

από χρηματικό κατάλογο ύδρευσης (υποθ. 

Μπακογιάννης Κων/νος)

3 187/2010 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής 

από χρηματικό κατάλογο ύδρευσης (υποθ. 

Μπακογιάννης Κων/νος)

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης 

κατασκευής αγωγού αποχέτευσης (υποθ. 

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ - ακίνητο επί της 

οδού Ειρήνης 71)

4 188/2010 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος από χρέωση δαπάνης 

κατασκευής αγωγού αποχέτευσης (υποθ. 

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ - ακίνητο επί της 

οδού Ειρήνης 71)

Έγκριση ή μη των προτάσεων της 

Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών

5 189/2010 Έγκριση ή μη των προτάσεων της 

Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών

Χρέωση από δαπάνη κατασκευής αγωγού 

αποχέτευσης (υποθ. Γιαβάση Ειρήνη - 

ακίνητο επί της οδού Εμ.Παππά 10)

6 190/2010 Χρέωση από δαπάνη κατασκευής αγωγού 

αποχέτευσης (υποθ. Γιαβάση Ειρήνη - 

ακίνητο επί της οδού Εμ.Παππά 10)

Επιστροφή ποσού Δ.Τ. & Δ.Φ. ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα

7 191/2010 Επιστροφή ποσού Δ.Τ. & Δ.Φ. ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος (υπόθ. Χατζησαρόγλου Ν.)

8 192/2010 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος (υπόθ. Χατζησαρόγλου Ν.)

Εγκριση χορήγησης άδειας άσκησης 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - 

μικροπωλητή (άνθη)

9 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εγκριση χορήγησης άδειας άσκησης 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - κινητό 

κατάστημα (καντίνα)

10 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εγκριση χορήγησης άδειας άσκησης 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - 

μικροπωλητή παραδοσιακών ειδών 

(κουλούρια) (Κούλη Γεωργία)

11 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εγκριση χορήγησης άδειας άσκησης 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου - 

μικροπωλητή παραδοσιακών ειδών 

(κουλούρια) (RODAJ SHKELQIM)

12 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Διαγραφή οφειλών για δικαίωμα χρήσης 

οστεοφυλακείου και κτιστής ατομικής 

οστεοθήκης

13 193/2010 Διαγραφή οφειλών για δικαίωμα χρήσης 

οστεοφυλακείου και κτιστής ατομικής 

οστεοθήκης

Μετατόπιση περιπτέρου της Δραμπέλη 

Αγγελικής

14 194/2010 Μετατόπιση περιπτέρου της Δραμπέλη 

Αγγελικής

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιώσεως λόγω προσκυρώσεως 

εδαφικής εκτάσεως και λόγω 

αποζημιώσεως επικειμένων στη θέση 

"Σωρός - Λάκκα Κόττου", στο Ο.Τ. 899 

(υποθ. Ανδρέα Σμπόνια - Πάτση Κων/νου)

15 195/2010 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιώσεως λόγω προσκυρώσεως 

εδαφικής εκτάσεως και λόγω 

αποζημιώσεως επικειμένων στη θέση 

"Σωρός - Λάκκα Κόττου", στο Ο.Τ. 899 

(υποθ. Ανδρέα Σμπόνια - Πάτση Κων/νου)

Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 

Αμαρουσίου" οικονομικού έτους 2010

16 196/2010 Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 

Αμαρουσίου" οικονομικού έτους 2010

Έγκριση συνδρομής για τις υπηρεσίες της 

Τράπεζας Πληροφοριών Ο.Τ.Α. και 

Nομικών τους Προσώπων 

"Δημοτέλεια-Δήμος ΝΕΤ"

17 197/2010 Έγκριση συνδρομής για τις υπηρεσίες της 

Τράπεζας Πληροφοριών Ο.Τ.Α. και 

Nομικών τους Προσώπων 

"Δημοτέλεια-Δήμος ΝΕΤ"

Έγκριση ή μη παρέμβασης του Δήμου 

στην Κοινοπραξία "Αττική Οδός" 

προκειμένου να υλοποιήσει σειρά 

παρεμβάσεων με στόχο: α)την καλύτερη 

ηχομόνωση σε περιοχές κατοικίας, β)την 

αποκατάσταση κατεστραμένων τμημάτων 

των παραδρόμων και γ)την ενίσχυση του 

φωτισμού αυτών, μετά από αιτήματα 

δημοτών

18 186/2010 Έγκριση ή μη παρέμβασης του Δήμου 

στην Κοινοπραξία "Αττική Οδός" 

προκειμένου να υλοποιήσει σειρά 

παρεμβάσεων με στόχο: α)την καλύτερη 

ηχομόνωση σε περιοχές κατοικίας, β)την 

αποκατάσταση κατεστραμένων τμημάτων 

των παραδρόμων και γ)την ενίσχυση του 

φωτισμού αυτών, μετά από αιτήματα 

δημοτών

Έγκριση νέας προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου, Δήμου 

Μελισσίων και Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας Δήμου 

Αμαρουσίου (Κ.Ε.ΣΥ.ΚΥ.Δ.Α.)

19 198/2010 Έγκριση νέας προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου, Δήμου 

Μελισσίων και Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας Δήμου 

Αμαρουσίου (Κ.Ε.ΣΥ.ΚΥ.Δ.Α.)

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Βασιλική Δαλέκου
3/5/2010
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