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Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 16981 8/5/2020 για την 10/2020 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/05/2020 και ώρα 18:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' τριμήνου, 

οικονομικού έτους 2020, του Δήμου 

Αμαρουσίου

1 86/2020 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' τριμήνου, 

οικονομικού έτους 2020, του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη  παράστασης της 

φιλαρμονικής ορχήστρας Δήμου 

Αμαρουσίου σε διάφορες εκδηλώσεις."

2 87/2020 Έγκριση  παράστασης της φιλαρμονικής 

ορχήστρας Δήμου Αμαρουσίου σε 

διάφορες εκδηλώσεις."

Μεταστέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης 

Πολιτών

3 88/2020 Μεταστέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης 

Πολιτών

Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτων ή 

οικοπέδων για την στέγαση παραρτημάτων 

Νηπιαγωγείων Δήμου Αμαρουσίου  που 

αφορούν την δίχρονη υποχρεωτική 

προσχολική εκπαίδευση.

4 89/2020 Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτων ή 

οικοπέδων για την στέγαση παραρτημάτων 

Νηπιαγωγείων Δήμου Αμαρουσίου  που 

αφορούν την δίχρονη υποχρεωτική 

προσχολική εκπαίδευση.

Έγκριση  Τροποποίησης της 241/2015 

Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Ορισμός ως Επιτροπής Παραλαβής 

Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής 

Συνδρομής του για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ""Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ) 2014-2020".

5 90/2020 Έγκριση  Τροποποίησης της 241/2015 

Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Ορισμός ως Επιτροπής Παραλαβής 

Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής 

Συνδρομής του για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ""Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ) 2014-2020".

Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του 

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. με θέμα την 

υλοποίηση της πράξης "Προσαρμογή 

λειτουργούντων Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 

Αμαρουσίου στις προδιαγραφές του νέου 

θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

99/2017"

6 91/2020 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του 

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. με θέμα την 

υλοποίηση της πράξης "Προσαρμογή 

λειτουργούντων Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου 

Αμαρουσίου στις προδιαγραφές του νέου 

θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

99/2017"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του 

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. με θέμα την 

υλοποίηση της πράξης " Αναβάθμιση 

υποδομών στις οποίες παρέχονται 

κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο 

Αμαρουσίου"

7 92/2020 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του 

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. με θέμα την 

υλοποίηση της πράξης " Αναβάθμιση 

υποδομών στις οποίες παρέχονται 

κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο 

Αμαρουσίου"

Λήψη απόφασης για την επιλογή, το 

διορισμό και τον καθορισμό αμοιβής 

εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου για τη διενέργεια τακτικού 

διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής 

χρήσης 2019.

8 93/2020 Λήψη απόφασης για την επιλογή, το 

διορισμό και τον καθορισμό αμοιβής 

εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου για τη διενέργεια τακτικού 

διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής 

χρήσης 2019.

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 17/2020 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά: "Μέτρα προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19"

9 94/2020 Έγκριση της υπ' αριθμ. 17/2020 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά: "Μέτρα προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19"

 Έγκριση ανανέωσης ή μη της διάρκειας 

μείωσης του ύψους μισθώματος ακινήτου 

που εκμισθώνει ο Δήμος (κατ΄ εφαρμογή 

των διατάξεων του νόμου 4071/2012 και 

4683/2020).

10 95/2020  Έγκριση ανανέωσης της διάρκειας 

μείωσης του ύψους μισθώματος ακινήτου 

που εκμισθώνει ο Δήμος (κατ΄ εφαρμογή 

των διατάξεων του νόμου 4071/2012 και 

4683/2020).

H υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Σουλτάνα Παρασκευοπούλου
14/5/2020
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