ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 003323 22/1/2016 για την 2/2016
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/01/2016 και ώρα 19:00 και περίληψη
των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α
Θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

1

13/2016

2

14/2016

3

15/2016

4

16/2016

5

17/2016

6

18/2016

7

19/2016

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
υδροδότησης ακινήτου με αρ.μητρώου
ύδρευσης Γ20855 στο όνομα Φωτόπουλος
Ανδρέας του Νικολάου (Αρ.Καρτ.117382)
και επαναβεβαίωση αυτών στο νέο
ιδιοκτήτη Κο Σοφικίτη Ανδρέα του
Κωνσταντίνου
Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ. Χιωτάκη)
Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης
καταβολής
Αντικατάσταση ή μη μέλους επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και εκ νέου συγκρότηση
αυτής
Αντικατάσταση ή μη μέλους επιτροπής
παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και εκ νέου
συγκρότηση αυτής
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου
στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία
«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου
Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»,
εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς
και ορισμό θητείας αυτών
Έγκριση ή μη αποζημίωσης χρήσης
μισθίου κτιρίου όπου στεγάζεται το
Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου
Αμαρουσίου

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
υδροδότησης ακινήτου με αρ.μητρώου
ύδρευσης Γ20855 στο όνομα Φωτόπουλος
Ανδρέας του Νικολάου (Αρ.Καρτ.117382)
και επαναβεβαίωση αυτών στο νέο
ιδιοκτήτη Κο Σοφικίτη Ανδρέα του
Κωνσταντίνου
Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ. Χιωτάκη)
Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης
καταβολής
Αντικατάσταση μέλους επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και εκ νέου συγκρότηση
αυτής
Αντικατάσταση μέλους επιτροπής
παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και εκ νέου
συγκρότηση αυτής
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου
στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία
«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου
Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»,
εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς
και ορισμό θητείας αυτών
Έγκριση αποζημίωσης χρήσης μισθίου
κτιρίου όπου στεγάζεται το Λαογραφικό
Μουσείο του Δήμου Αμαρουσίου
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Α/Α
θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

8

20/2016

9

21/2016

10

22/2016

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη της δωρεάν παραχώρησης
του δικαιώματος χρήσης ακινήτων του
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ για την λειτουργία
των πολιτιστικών και αθλητικών
προγραμμάτων προς την «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
Έγκριση ή μη της 11/2016 απόφασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
"Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
(υπόθεση Μαρκοπουλιώτη Ευγενίας.)"
Έγκριση ή μη της 17/2016 απόφασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
"Εκδίκαση ενστάσεων κατά της
τροποποίησης του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ Γ423 επι της
παραπλεύρου της Αττικής οδού στην
περιοχή "Άγιος Θωμάς" του Δήμου μας."

Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης του
δικαιώματος χρήσης ακινήτων του ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ για την λειτουργία των
πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων
προς την «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
Έγκριση της 11/2016 απόφασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
"Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
(υπόθεση Μαρκοπουλιώτη Ευγενίας.)"
Έγκριση της 17/2016 απόφασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
"Εκδίκαση ενστάσεων κατά της
τροποποίησης του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ Γ423 επι της
παραπλεύρου της Αττικής οδού στην
περιοχή "Άγιος Θωμάς" του Δήμου μας."

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Κων/νος Μπίκας
27/1/2016
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