
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Π Ι Ν Α Κ Α  
 θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 6490 29/1/2010 για συνεδρίαση του  
 Δημοτικού Συμβουλίου στις 2/2/2010 και ώρα 7:00:00 μμ και περίληψη των  
 αποφάσεων που λήφθηκαν κατα την συνεδρίαση αυτή. 

 Επικύρωση πρακτικών 1ης, 2ης 3ης Συνεδριάσεων έτους 2010 

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

 1 71/2010 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο 
  Ο.Τ. 300 της περιοχής Αγ.Αναργύρων   Ο.Τ. 300 της περιοχής Αγ.Αναργύρων  
 λόγω επανεπιβολής αναγκαστικής  λόγω επανεπιβολής αναγκαστικής  
 απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία  απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία  
 Λ.Μυλωνά - Εξέταση ενστάσεων Λ.Μυλωνά - Εξέταση ενστάσεων 

 2 72/2010 Εκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων Εκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων 
  α) Οικογενειακών Τάφων και β)   α) Οικογενειακών Τάφων και β)  
 Κτιστών Ατομικών Οστεοθηκών Κτιστών Ατομικών Οστεοθηκών 

 3 73/2010 Έγκριση ανανέωσης του "Οδηγού  Έγκριση ανανέωσης του "Οδηγού  
 Εργατικής Νομοθεσίας" Εργατικής Νομοθεσίας" 
 4 74/2010 Απόδοση ποσού για τον μήνα  Απόδοση ποσού για τον μήνα  
 Δεκέμβριο 2009 στο Ν.Π.Δ.Δ.  Δεκέμβριο 2009 στο Ν.Π.Δ.Δ.  
 "Κ.Α.Π.Η." Δήμου Αμαρουσίου από τους "Κ.Α.Π.Η." Δήμου Αμαρουσίου από τους 
  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 
  του Υπουγείου Εσωτερικών για την   του Υπουγείου Εσωτερικών για την  
 κάλυψη λειτουργικών δαπανών κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

 5 75/2010 Απόδοση ποσού για τον μήνα  Απόδοση ποσού για τον μήνα  
 Δεκέμβριο 2009 στο Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί  Δεκέμβριο 2009 στο Ν.Π.Δ.Δ. "Παιδικοί  
 Σταθμοί Δήμου Αμαρουσίου" από τους  Σταθμοί Δήμου Αμαρουσίου" από τους  
 Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)  
 του Υπουγείου Εσωτερικών για την  του Υπουγείου Εσωτερικών για την  
 κάλυψη λειτουργικών δαπανών κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

 6 76/2010 Απόδοση ποσού για τον μήνα  Απόδοση ποσού για τον μήνα  
 Δεκέμβριο 2009 στο Ν.Π.Δ.Δ.  Δεκέμβριο 2009 στο Ν.Π.Δ.Δ.  
 "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου  "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου  
 Αμαρουσίου -Σπύρος Λούης-" από τους  Αμαρουσίου -Σπύρος Λούης-" από τους  
 Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)  
 του Υπουγείου Εσωτερικών για την  του Υπουγείου Εσωτερικών για την  
 κάλυψη λειτουργικών δαπανών κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

 7 77/2010 Έγκριση ή μη παράτασης της  Έγκριση ή μη παράτασης της  
 ημερομηνίας περάτωσης του έργου  ημερομηνίας περάτωσης του έργου  
 "Επισκευή - Μικροεπεκτάσεις στο  "Επισκευή - Μικροεπεκτάσεις στο  
 δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο  δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο  
 ακαθάρτων" ακαθάρτων" 

 8 78/2010 Έγκριση πρακτικών επιτροπής του  Έγκριση πρακτικών επιτροπής του  
 άρθρου 32 του Ν.1080/80 άρθρου 32 του Ν.1080/80 
 9 79/2010 Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  
 στάθμευσης οχήματος με  στάθμευσης οχήματος με  
 αριθ.κυκλ.ΥΧΑ-2707 επί της οδού  αριθ.κυκλ.ΥΧΑ-2707 επί της οδού  
 Κόδρου αρ.14 (αίτηση ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ  Κόδρου αρ.14 (αίτηση ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ  
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτω Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 10 80/2010 Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  Έγκριση ή μη αναπηρικής θέσης  
 στάθμευσης οχήματος με  στάθμευσης οχήματος με  
 αριθ.κυκλ.ΥΧΥ-5145 επί της οδού  αριθ.κυκλ.ΥΧΥ-5145 επί της οδού  
 Μανταμάδου αρ.6 (αίτηση  Μανταμάδου αρ.6 (αίτηση  

 11 81/2010 Συζήτηση επί αιτημάτων του δικηγόγου  Συζήτηση επί αιτημάτων του δικηγόγου  
 Χαραλάμπους - Κων/νου Βλάχου του  Χαραλάμπους - Κων/νου Βλάχου του  
 Δημητρίου για πρόσληψή του - μεταφορά Δημητρίου για πρόσληψή του - μεταφορά 
  του, ως πλεονάζοντος προσωπικού, σε  του, ως πλεονάζοντος προσωπικού, σε 
  Υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου ή   Υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου ή  
 νομικών προσώπων του, ως εμμίσθου  νομικών προσώπων του, ως εμμίσθου  
 δικηγόρου. Λήψη σχετικής απόφασης. δικηγόρου. Λήψη σχετικής απόφασης. 

 12 82/2010 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής  Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής  
 προστίμου Γ.Ο.Κ. (υποθ. Πολίτης  προστίμου Γ.Ο.Κ. (υποθ. Πολίτης  

 __ υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 Βασιλική Δαλέκου 
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