
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 43481 30/10/2020 για την 20/2020 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/11/2020 και ώρα 17:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για την              

καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων 

στους δικαιούχους, χρονικής                

περιόδου από 01/5/2020 έως 31/8/2020

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

246/2020 Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για την              

καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων 

στους δικαιούχους, χρονικής                

περιόδου από 01/5/2020 έως 31/8/2020

Ε΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 

έτους 2020

1 247/2020 Ε΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 

έτους 2020

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου, οικονομικού έτους 2020

2 248/2020 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου, οικονομικού έτους 2020

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 

υπ΄αρ. 108/27-10-2020 απόφασης του 

Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά στον καθορισμό 

του ύψους της αποζημίωσης του 

Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της 

Επιχείρησης για την οικονομική χρήση 

2020.

3 249/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 

υπ΄αρ. 108/27-10-2020 απόφασης του 

Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά στον καθορισμό 

του ύψους της αποζημίωσης του 

Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της 

Επιχείρησης για την οικονομική χρήση 

2020.

Έγκριση ή μη ορισμού ανώτατου ορίου 

επιτρεπόμενων ημερών κίνησης, εκτός 

έδρας, των αιρετών του Δήμου 

Αμαρουσίου, για το έτος 2021

4 250/2020 Έγκριση ορισμού ανώτατου ορίου 

επιτρεπόμενων ημερών κίνησης, εκτός 

έδρας, των αιρετών του Δήμου 

Αμαρουσίου, για το έτος 2021

Εγκριση απ' ευθείας μίσθωσης ακινήτου 

για τη μεταστέγαση του Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου 

Αμαρουσίου

5 251/2020 Εγκριση απ' ευθείας μίσθωσης ακινήτου 

για τη μεταστέγαση του Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου 

Αμαρουσίου

Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης 

στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση αυτής

6 252/2020 Επιστροφή κτιστής ατομικής οστεοθήκης 

στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση αυτής

Έγκριση ή μη σχεδίου σύμβασης 

συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου 

και της εταιρείας "Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε."(ΕΕΑΑ)

7 253/2020 Έγκριση σχεδίου σύμβασης συνεργασίας 

μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και της 

εταιρείας "Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε."(ΕΕΑΑ)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη των παραδοθέντων 

οριστικών μελετών, βάσει της σύμβασης 

"Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών του 

Δήμου Αμαρουσίου για την εκπόνηση 

πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

''Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια'' με 

κωδικό ΑΤΤ088"

8 254/2020 Έγκριση των παραδοθέντων οριστικών 

μελετών, βάσει της σύμβασης "Παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου 

Αμαρουσίου για την εκπόνηση πρότασης 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

''Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια'' με 

κωδικό ΑΤΤ088"

Ένταξη της οδού Σπύρου Λούη στο εθνικό 

οδικό δίκτυο και  υπαγωγή της 

συντήρησής της στην αρμοδιότητα της 

Περιφέρειας Αττικής

9 255/2020 Ένταξη της οδού Σπύρου Λούη στο εθνικό 

οδικό δίκτυο και  υπαγωγή της 

συντήρησής της στην αρμοδιότητα της 

Περιφέρειας Αττικής

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 58/2020 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά: "Έγκριση ή μη χορήγησης 

άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου Αμαρουσίου"

10 256/2020 Έγκριση της υπ' αριθμ. 58/2020 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά: "Έγκριση ή μη χορήγησης 

άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου Αμαρουσίου"

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 59/2020 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά:  "Τροποποίηση στο ΟΤ 23 για 

την δημιουργία πολυχώρου πολιτιστικών 

και ψυχαγωγικών δράσεων για την 

διενέργεια κέντρου ημερήσιας φροντίδας 

παιδιών με στέρηση όρασης 

(πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας), 

δημιουργίας απασχόλησης παιδιών με 

νοητική στέρηση και αυτισμό"

11 257/2020 Έγκριση της υπ' αριθμ. 59/2020 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά:  "Τροποποίηση στο ΟΤ 23 για 

την δημιουργία πολυχώρου πολιτιστικών 

και ψυχαγωγικών δράσεων για την 

διενέργεια κέντρου ημερήσιας φροντίδας 

παιδιών με στέρηση όρασης 

(πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας), 

δημιουργίας απασχόλησης παιδιών με 

νοητική στέρηση και αυτισμό"

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 60/2020 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά:  "Τροποποίηση της 

πολεοδομικής μελέτης της περιοχής 

Στούντιο Α (Παραρεμάτια Περιοχή)"

12 258/2020 Έγκριση της υπ' αριθμ. 60/2020 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά:  "Τροποποίηση της 

πολεοδομικής μελέτης της περιοχής 

Στούντιο Α (Παραρεμάτια Περιοχή)"

H υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Σουλτάνα Παρασκευοπούλου
5/11/2020
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