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Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 062305 10/10/2014 για συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/10/2014 και ώρα 19:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Επικύρωση πρακτικών 30ης και 31ης συνεδρίασης έτους 2013

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Εγκριση ή μη της 174/2014 απόφασης 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 

"Έγκριση ή μη προσωρινών 

κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων στην ΠΕ13 

Πολύδροσο λόγω της διάνοιξης της 

παραρεμάτιας οδού Φραγκοκλησιάς"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

305/2014 Εγκριση της 174/2014 απόφασης 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 

"Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών  

ρυθμίσεων στην ΠΕ13 Πολύδροσο λόγω 

της διάνοιξης της παραρεμάτιας οδού 

Φραγκοκλησιάς"

Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στο 

Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας και ορισμός εκπροσώπων του

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

306/2014 Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στο 

Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας και ορισμός εκπροσώπων του

Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων 

ατομικών οστεοθηκών

1 307/2014 Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων 

ατομικών οστεοθηκών

Εκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου 

Οικογενειακού Τάφου

2 308/2014 Εκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου 

Οικογενειακού Τάφου

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος για έκδοση παραβόλων 

αντικατάστασης αδείας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος λόγω παραίτησης 

(Υπόθεση: Μήτσου Θωμά)

3 309/2014 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος για έκδοση παραβόλων 

αντικατάστασης αδείας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος λόγω παραίτησης 

(Υπόθεση: Μήτσου Θωμά)

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος για κάρτα ελεγχόμενης 

στάθμευσης μονίμου κατοίκου στην 

Κότσιφα Ευγενία

4 310/2014 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος για κάρτα ελεγχόμενης 

στάθμευσης μονίμου κατοίκου στην 

Κότσιφα Ευγενία

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος για κάρτα ελεγχόμενης 

στάθμευσης μονίμου κατοίκου στην Χάνη 

Αναστασία

5 311/2014 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος για κάρτα ελεγχόμενης 

στάθμευσης μονίμου κατοίκου στην Χάνη 

Αναστασία

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος για κάρτα ελεγχόμενης 

στάθμευσης μονίμου κατοίκου σε τριάντα 

πέντε (35) ενδιαφερομένους

6 312/2014 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος για κάρτα ελεγχόμενης 

στάθμευσης μονίμου κατοίκου σε τριάντα 

πέντε (35) ενδιαφερομένους

Διαγραφή προσαύξησης εκπρόθεσμης 

καταβολής

7 313/2014 Διαγραφή προσαύξησης εκπρόθεσμης 

καταβολής
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την 

καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων 

στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου 

από 01/05/2014 έως 31/08/2014

8 314/2014 Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την 

καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων 

στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου 

από 01/05/2014 έως 31/08/2014

Συμπλήρωση της με αριθ. 359/2012 

σχετικής με τον ορισμό των χώρων 

εκπαίδευσης για το Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου

9 315/2014 Συμπλήρωση της με αριθ. 359/2012 

σχετικής με τον ορισμό των χώρων 

εκπαίδευσης για το Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης Δήμου Αμαρουσίου

Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών δημοσίων έργων του Δήμου 

Αμαρουσίου

10 316/2014 Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών δημοσίων έργων του Δήμου 

Αμαρουσίου

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για 

τη δημοπράτηση του έργου : 

<<ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ ΑΛΦΑ>>

11 317/2014 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για 

τη δημοπράτηση του έργου : 

<<ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ ΑΛΦΑ>>

Σύσταση νέας επιτροπής για τις κοπές των 

δένδρων

12 318/2014 Σύσταση νέας επιτροπής για τις κοπές των 

δένδρων

Έγκριση ή μη της διενέργειας πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού εργασιών 

οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων 

διδασκαλίας κεραμικής

13 319/2014 Έγκριση της διενέργειας πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού εργασιών 

οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων 

διδασκαλίας κεραμικής

Έγκριση ή μη προγράμματος "Ανάπτυξη 

και εφαρμογή ενός προγράμματος 

προώθησης της φυσικής δραστηριότητας 

σε παιδιά και ενήλικες στο νομό Αττικής" 

του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

14 320/2014 Έγκριση προγράμματος "Ανάπτυξη και 

εφαρμογή ενός προγράμματος 

προώθησης της φυσικής δραστηριότητας 

σε παιδιά και ενήλικες στο νομό Αττικής" 

του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης για 

την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και 

εκποίηση ακινήτων και κινητών του Δήμου

15 321/2014 Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης για 

την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και 

εκποίηση ακινήτων και κινητών του Δήμου

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων της 

μειοψηφίας ως μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής επί πειθαρχικών θεμάτων των 

υπαλλήλων του ν. 3584/2007

16 322/2014 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων της 

μειοψηφίας ως μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής επί πειθαρχικών θεμάτων των 

υπαλλήλων του ν. 3584/2007

Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του 

Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα 

Πειραιώς

17 323/2014 Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του 

Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα 

Πειραιώς

Εγκριση ή μη απολογισμού χρηματικής 

διαχείρισης του ΝΠΔΔ "Οργανισμός 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 

Δήμου Αμαρουσίου" "ΟΚΟΙΠΑΔΑ" 

οικονομικού έτους 2013

18 324/2014 Εγκριση απολογισμού χρηματικής 

διαχείρισης του ΝΠΔΔ "Οργανισμός 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 

Δήμου Αμαρουσίου" "ΟΚΟΙΠΑΔΑ" 

οικονομικού έτους 2013

Έγκριση ή μη της απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά: "Συμπλήρωση της 

υπ' αριθ. 582/ 2008 Α.Δ.Σ. με την επιβολή 

νέων τελών  κατάληψης Κ.Χ."

19 325/2014 Έγκριση της απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά: "Συμπλήρωση της 

υπ' αριθ. 582/ 2008 Α.Δ.Σ. με την επιβολή 

νέων τελών  κατάληψης Κ.Χ."

Έγκριση ή μη της απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά: "Τέλη χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων"

20 326/2014 Έγκριση της απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά: "Τέλη χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων"

Έγκριση ή μη της απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά: "Επιβολή του 

τέλους διαμονής παρεπιδημούντων"

21 327/2014 Έγκριση της απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά: "Επιβολή του 

τέλους διαμονής παρεπιδημούντων"

Ανάληψη από το Δήμο Αμαρουσίου των 

οφειλών της ΚΕΑΔΑ προς το ΙΚΑ

22 328/2014 Ανάληψη από το Δήμο Αμαρουσίου των 

οφειλών της ΚΕΑΔΑ προς το ΙΚΑ

'Εγκριση ή μη της με αρ. 139/2014 

απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά: "Έπανέγκριση ή μη θέσης 

στάθμευσης ΑΜΕΑ (επί της οδού Β. Όλγας 

& 28ης Οκτωβρίου  κ. Αντώνιου Ρέλλα)"

23 329/2014 'Εγκριση της με αρ. 139/2014 απόφασης 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 

"Έπανέγκριση ή μη θέσης στάθμευσης 

ΑΜΕΑ (επί της οδού Β. Όλγας & 28ης 

Οκτωβρίου  κ. Αντώνιου Ρέλλα)"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής 

στην εμποροπανήγυρη των Αγ. 

Αναργύρων στις 31/10 & 01/11/2014"

24 330/2014 Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής 

στην εμποροπανήγυρη των Αγ. 

Αναργύρων στις 31/10 & 01/11/2014"

Tροποποίηση της υπ' αρ. 538/2013 

απόφασης δημοτικού συμβουλίου

25 331/2014 Tροποποίηση της υπ' αρ. 538/2013 

απόφασης δημοτικού συμβουλίου

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Κων/νος Μπίκας
16/10/2014
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