
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 078277 28/09/2012 για συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/10/2012 και ώρα 18:30 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

* Επικύρωση 1ης συνεδρίασης έτους 2012

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης 

(υποθ.περιοχή Αγ.Θωμά)

1 335/2012 Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης 

(υποθ.περιοχή Αγ.Θωμά)

Κυκλοφοριακή ρύθμιση με τοποθέτηση 

νησίδας

2 336/2012 Κυκλοφοριακή ρύθμιση με τοποθέτηση 

νησίδας

Καθορισμός χώρων διεξαγωγής λαϊκών 

αγορών

3 337/2012 Καθορισμός χώρων διεξαγωγής λαϊκών 

αγορών

Λήψη απόφασης περί επανακαθορισμού 

επτά (7) εν όλω θέσεων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου 

στις οποίες επιτρέπεται η υπαίθρια 

διαφήμιση για τα έτη 2013 - 2015

4 338/2012 Λήψη απόφασης περί επανακαθορισμού 

επτά (7) εν όλω θέσεων εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου 

στις οποίες επιτρέπεται η υπαίθρια 

διαφήμιση για τα έτη 2013 - 2015

Καθορισμός τελών για την τέλεση 

πολιτικών γάμων

5 339/2012 Καθορισμός τελών για την τέλεση 

πολιτικών γάμων

Oρθή επανάληψη ονομασίας και 

μετονομασίας οδών και πλατειών 

παλαιότερων αποφάσεων και νέες 

αποφάσεις ονομασίας και μετονομασίας 

οδών

6 340/2012 Oρθή επανάληψη ονομασίας και 

μετονομασίας οδών και πλατειών 

παλαιότερων αποφάσεων και νέες 

αποφάσεις ονομασίας και μετονομασίας 

οδών

Επιβολή προστίμου για παράνομα 

τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε 

ιδιωτικά οικόπεδα

7 341/2012 Επιβολή προστίμου για παράνομα 

τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε 

ιδιωτικά οικόπεδα

Διαγραφή δόσεων από την χρέωση για την 

δαπάνη κατασκευής αγωγού αποχέτευσης 

και επαναβεβαίωση του ποσού 

(υποθ.Κωνσταντουδάκης Ιωσήφ)

8 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση δαπάνης για παροχή στοιχείων 

από Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων

9 342/2012 Έγκριση δαπάνης για παροχή στοιχείων 

από Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων

Αποδόσεις ποσών από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του 

Υπουργείου Εσωτερικών στο Ν.Π.Δ.Δ. 

Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου 

(Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.Δ.Α.) για τον μήνα Αύγουστο 

2012, για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών

10 343/2012 Αποδόσεις ποσών από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του 

Υπουργείου Εσωτερικών στο Ν.Π.Δ.Δ. 

Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου 

(Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.Δ.Α.) για τον μήνα Αύγουστο 

2012, για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
08/10/2012
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