
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 Π Ι Ν Α Κ Α  
 θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 086682 19/11/2010 για συνεδρίαση του  
 Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/11/2010 και ώρα 7:30:00 μμ και περίληψη των  
 αποφάσεων που λήφθηκαν κατα την συνεδρίαση αυτή. 

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

 1 550/2010 Επιστροφή εισπράξεων τελών ακίνητης  Εγκρίνει την επιστροφή εισπράξεων   
 περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως  τελών ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)   
 καταβληθέντων (υποθ. Μάριου Πούφου) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων  
  (υπόθ.Μάριου Πούφου)   
    

 2 551/2010 Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών       Εγκρίνει την διαγραφή και την επαναβεβαίωση   
 από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.                               οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 

 3 552/2010 Διακανονισμός δόσεων για την χρέωση        Εγκρίνει τον διακανονισμό δόσεων για την   
 από την δαπάνη κατασκευής αγωγού           χρέωση από την δαπάνη κατασκευής αγωγού  
 αποχέτευσης και σύνδεσης του ακινήτου  αποχέτευσης και σύνδεσης του ακινήτου  
 επί της Β.Τσουνιά 29 με τον αγωγό (υποθ.  επί της Β.Τσουνιά 29 με τον αγωγό (υποθ.  
 Καραχάλιου Αικατερίνη) Καραχάλιου Αικατερίνη) 

 4 553/2010 Διαγραφή χρέωσης για την δαπάνη              Εγκρίνει την διαγραφή χρέωσης για την δαπάνη  
 σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης στην  σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης στην  
 οδό Αλιστράτης 15 (υποθ.  οδό Αλιστράτης 15 (υποθ.  
 Καμπουροπούλου Ευτυχία) Καμπουροπούλου Ευτυχία) 

 5 554/2010 Επιστροφή ποσού τέλους καθαριότητας        Εγκρίνει την επιστρ.ποσού τέλους καθαριότητας   
 & φωτισμού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα & φωτισμού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα  
 (υποθ. Βατινέλ Μελίνας)  (υποθ. Βατινέλ Μελίνας) 

 6 555/2010 Έγκριση ή μη σύστασης υπεργολαβίας  Εγκρίνει την σύσταση υπεργολαβίας  
 μεταξύ αναδόχου του έργου "Διανοίξεις  μεταξύ αναδόχου του έργου "Διανοίξεις  
 οδών - κατασκευή κρασπεδορείθρων -  οδών - κατασκευή κρασπεδορείθρων -  
 πεζοδρομίων" και εταιρείας εγγεγραμμένης  πεζοδρομίων" και εταιρείας εγγεγραμμένης  
 στο Μ.Ε.Ε.Π. στο Μ.Ε.Ε.Π. 

 7 556/2010 Διόρθωση της υπ'αριθ.410/2010 απόφασης  Εγκρίνει την διόρθωση της υπ'αριθ.410/10   
 Δημοτικού Συμβουλίου απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

 8 557/2010 Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών  Εγκρίνει την σύσταση προσωρινών   
 θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. στο Δήμο Αμαρουσίου για  προσωποπαγών θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. στο Δήμο  
 το μεταφερόμενο προσωπικό της Αστικής  Αμαρουσίου για το μεταφερόμενο προσωπικό   
 Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την  της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας   
 επωνυμία "Οργανισμός Εργασίας στο Δήμο  με την επωνυμία "Οργανισμός Εργασίας   
 Αμαρουσίου" στο Δήμο Αμαρουσίου" 

 9 558/2010 Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού του  Εγκρίνει την αναμόρφωση (2η) προϋπολ. του  
 Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Οργανισμός  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Οργανισμός  
 Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας  Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Ποιότητας  
 Ζωής Δήμου Αμαρουσίου" οικονομικού  Ζωής Δήμου Αμαρουσίου" οικονομικού  
 έτους 2010 έτους 2010 

 10 559/2010 Απαλλαγή νομίμου τέλους ενταφιασμού  Εγκρίνει την απαλλαγή νομίμου τέλους   
 λόγω απορίας ενταφιασμού λόγω απορίας 

 11 560/2010 Εξέταση της αναγκαιότητας ή μη κοπής των Εγκρίνει την κοπή, αντικατάσταση, κλάδεμα  
 δένδρων των δένδρων 

 12 561/2010 Ορισμός αριθμού δημοτικών αστυνόμων ως Ορίζει πέντε (5) δημοτικούς αστυνόμους ως  
 δικυκλιστές για τις ανάγκες της Δημοτικής  δικυκλιστές για τις ανάγκες της Δημοτικής  
 Αστυνομίας Αστυνομίας 
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 Α/Α  Αριθμός  
 Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 13 Έγκριση ή μη μετεγκατάστασης ενός  ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 υπέργειου και ενός υπόγειου υποσταθμού  
 ΔΕΗ σε νέο ενιαίο υπόγειο υποσταθμό σε  
 κοινόχρηστο χώρο 

 __ υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 

 Βασιλική Δαλέκου 

 29/11/2010 
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