
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα Α' Υποστήριξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 3984 24/1/2020 για την 4/2020 συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 29/01/2020 και ώρα 20:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Ανάκληση ή µη της εξουσιοδοτήσεως - 
πληρεξουσιότητας σε εξωτερικό δικηγόρο  
για τον χειρισµό δικαστικής υπόθεσης 
σχετική µε την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε (η  
υπ' αριθµόν 14225/2010 ∆ιαταγή Πληρωµής 
που έχει κοινοποιηθεί στον ∆ήµο 
Αµαρουσίου) και καταβολή δικηγορικής 
αµοιβής 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

14/2020 Ανάκληση της εξουσιοδοτήσεως - 
πληρεξουσιότητας σε εξωτερικό δικηγόρο για 
τον χειρισµό δικαστικής υπόθεσης σχετική µε 
την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε (η υπ' αριθµόν 
14225/2010 ∆ιαταγή Πληρωµής που έχει 
κοινοποιηθεί στον ∆ήµο Αµαρουσίου) και 
καταβολή δικηγορικής αµοιβής 

Έγκριση ή µη συναυλίας Κλασικής Μουσικής 
στο Πολιτιστικό Κέντρο ∆αΐς στο Μαρούσι: 
"Βιρτουόζοι-Από την Ανατολή στη ∆ύση" 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

15/2020 Έγκριση συναυλίας Κλασικής Μουσικής στο 
Πολιτιστικό Κέντρο ∆αΐς στο Μαρούσι: 
"Βιρτουόζοι-Από την Ανατολή στη ∆ύση" 

Έγκριση Σχεδίου Μνηµονίου Συνεργασίας  
µεταξύ ΟΑΕ∆ και των ∆ήµων Αµαρουσίου, 
Κορυδαλλού και Μάνδρας- Ειδυλλίας  
σχετικό µε την υλοποίηση πιλοτικού 
προγράµµατος 

1 16/2020 Έγκριση Σχεδίου Μνηµονίου Συνεργασίας  
µεταξύ ΟΑΕ∆ και των ∆ήµων Αµαρουσίου, 
Κορυδαλλού και Μάνδρας- Ειδυλλίας σχετικό 
µε την υλοποίηση πιλοτικού προγράµµατος 

∆ιαγραφή δόσης εισφοράς σε χρήµα από 
τον χρηµατικό κατάλογο 1384/2018 
Υπόθεση: Α.Μ. (αριθµός καρτέλας: 179876) 

2 17/2020 ∆ιαγραφή δόσης εισφοράς σε χρήµα από 
τον χρηµατικό κατάλογο 1384/2018 
Υπόθεση: Α.Μ. (αριθµός καρτέλας: 179876) 

Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς  
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών και κατά 
προτεραιότητα για κάλυψη δαπανών 
θέρµανσης, έτους 2019, των Α/βάθµιων και  
Β/βάθµιων σχολείων (Συµπληρωµατική 
Κατανοµή) 

3 18/2020 Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς  
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών και κατά 
προτεραιότητα για κάλυψη δαπανών 
θέρµανσης, έτους 2019, των Α/βάθµιων και  
Β/βάθµιων σχολείων (Συµπληρωµατική 
Κατανοµή) 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη της 
υπ΄αρ. 2/17-01-2020 απόφασης του ∆.Σ. 
 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου που αφορά στον καθορισµό 
του ύψους της αποζηµίωσης του Προέδρου 
και των Μελών του ∆.Σ. της Επιχείρησης για 
την οικονοµική χρήση 2019 

4 19/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αρ. 
2/17-01-2020 απόφασης του ∆.Σ. της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου που αφορά στον καθορισµό του 
ύψους της αποζηµίωσης του Προέδρου και 
των Μελών του ∆.Σ. της Επιχείρησης για την 
οικονοµική χρήση 2019 

Έγκριση ή µη δωρεάς ασθενοφόρου προς 
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών 

5 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη απόδοσης χρηµατικού ποσού 
στο ∆ήµο από το Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 
1115/2017 απόφαση του Α' Τριµελούς 
Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών 

6 20/2020 Έγκριση απόδοσης χρηµατικού ποσού στο 
∆ήµο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 
1115/2017 απόφαση του Α' Τριµελούς 
Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών 

Έγκριση ή µη της 6/2020 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Παραχώρηση αναπηρικής θέσης 
στάθµευσης οχήµατος σε κοινόχρηστο χώρο 
(οδόστρωµα), στη συµβολή των οδών 
Υψηλάντου αρ. 25 & Ναυαρίνου (υπόθεση κ. 
Συγγρού Αριστοµένη)" 

7 21/2020 Έγκριση της 6/2020 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Παραχώρηση αναπηρικής θέσης 
στάθµευσης οχήµατος σε κοινόχρηστο χώρο 
(οδόστρωµα), στη συµβολή των οδών 
Υψηλάντου αρ. 25 & Ναυαρίνου (υπόθεση κ. 
Συγγρού Αριστοµένη)" 

Έγκριση ή µη της 7/2020 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Έγκριση ή µη παραχώρησης θέσης 
στάθµευσης φορτηγού για φορτοεκφόρτωση 
σε Κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της 
οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 7, στο Μαρούσι 
(υπόθεση κ. Αντωνάκη Μάρκου)" 

8 22/2020 Έγκριση της 7/2020 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Έγκριση ή µη παραχώρησης θέσης 
στάθµευσης φορτηγού για φορτοεκφόρτωση 
σε Κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της 
οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 7, στο Μαρούσι 
(υπόθεση κ. Αντωνάκη Μάρκου)" 

H υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Αντωνία Ατσονίου 
30/1/2020 
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