
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα Α' Υποστήριξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 11400 12/03/2021 για την 5/2021 συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 16/03/2021 και ώρα 17:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Απόφαση για το ζήτηµα των παρατασιούχων 
της καθαριότητας που εργάζονται από το 
2015 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

34/2021 Απόφαση για το ζήτηµα των παρατασιούχων 
της καθαριότητας που εργάζονται από το 
2015 

Α΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 
έτους 2021 

1 35/2021 Α΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 
έτους 2021 

1η  Υποχρεωτική Αναµόρφωση 
Προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2021 

2 36/2021 1η  Υποχρεωτική Αναµόρφωση 
Προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2021 

Έγκριση ή µη της απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: "1η 
Υποχρεωτική Αναµόρφωση του 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆) 
∆ήµου Αµαρουσίου έτους 2021" 

3 37/2021 Έγκριση της απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής που αφορά: "1η Υποχρεωτική 
Αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης (Ο.Π.∆) ∆ήµου Αµαρουσίου έτους 
2021" 

Επικαιροποίηση της υπ΄αριθµ. 72/2020 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

4 38/2021 Επικαιροποίηση της υπ΄αριθµ. 72/2020 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έγκριση ή µη  έκτακτων δροµολογίων της 
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας στο πλαίσιο 
αντιµετώπισης της πανδηµίας 

5 40/2021 Έγκριση έκτακτων δροµολογίων της 
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας στο πλαίσιο 
αντιµετώπισης της πανδηµίας 

Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής 
Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«∆ιαµόρφωση Πλατείας Ευτέρπης» 

6 41/2021 Έγκριση Σύστασης Επιτροπής Οριστικής 
Παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση 
Πλατείας Ευτέρπης» 

Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών, έτους 2021, των 
Α/βάθµιων και Β/βάθµιων σχολείων (Α’ 
Κατανοµή, έτους 2021) 

7 42/2021 Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών, έτους 2021, των 
Α/βάθµιων και Β/βάθµιων σχολείων (Α’ 
Κατανοµή, έτους 2021) 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Απόδοση ποσού στη «Σχολική Επιτροπή 
Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου» 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράµµατος 
που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό 
Τροχονόµο, για τους µήνες Ιανουάριο – 
Μάρτιο 2021 

8 43/2021 Απόδοση ποσού στη «Σχολική Επιτροπή 
Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου» 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράµµατος 
που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό 
Τροχονόµο, για τους µήνες Ιανουάριο – 
Μάρτιο 2021 

Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 
01/12/2020 µέχρι 31/12/2020, από τον Φόρο 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις 
Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αµαρουσίου 
και απόδοση ποσού στη Σχολική Επιτροπή 
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου, 
ως υπόλοιπο των µηνών 
Οκτωβρίου-Νοεµβρίου 2020» 

9 44/2021 Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 
01/12/2020 µέχρι 31/12/2020, από τον Φόρο 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις 
Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αµαρουσίου 
και απόδοση ποσού στη Σχολική Επιτροπή 
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου, 
ως υπόλοιπο των µηνών 
Οκτωβρίου-Νοεµβρίου 2020» 

Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  Υπουργείου 
Εσωτερικών της A’ κατανοµής 2021, για την 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός  
 Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)». 

10 45/2021 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  Υπουργείου 
Εσωτερικών της A’ κατανοµής 2021, για την 
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)» 

Επιχορήγηση του Νοµικού Προσώπου 
∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Αµαρουσίου µε 
την επωνυµία «Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου- Αµαρυσία Άρτεµις 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.)» 

11 46/2021 Επιχορήγηση του Νοµικού Προσώπου 
∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Αµαρουσίου µε 
την επωνυµία «Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου- Αµαρυσία Άρτεµις 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.)» 

Καταβολή ή µη οφειλής, σε µηνιαίες δόσεις, 
από µισθώµατα κυλικείου 7ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αµαρουσίου για το σχολικό έτος 
2019 - 2020 

12 47/2021 Καταβολή  οφειλής, σε µηνιαίες δόσεις, από 
µισθώµατα κυλικείου 7ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αµαρουσίου για το σχολικό έτος 
2019 - 2020 

Μείωση ή µη ύψους µισθωµάτων κυλικείου 
του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για 
το σχολικό έτος 2020-2021 

13 48/2021 Μείωση ύψους µισθωµάτων κυλικείου του 
4ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για το 
σχολικό έτος 2020-2021 

Μείωση ή µη ύψους µισθωµάτων κυλικείου 
του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για 
το σχολικό έτος 2020-2021 

14 49/2021 Μείωση ύψους µισθωµάτων κυλικείου του 
7ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για το 
σχολικό έτος 2020-2021 

Μείωση ή µη ύψους µισθωµάτων κυλικείου 
του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για 
το σχολικό έτος 2020-2021 

15 50/2021 Μείωση ύψους µισθωµάτων κυλικείου του 
9ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για το 
σχολικό έτος 2020-2021 

Μείωση ή µη ύψους µισθωµάτων κυλικείου 
του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για 
το σχολικό έτος 2020-2021 

16 51/2021 Μείωση ύψους µισθωµάτων κυλικείου του 
10ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για το 
σχολικό έτος 2020-2021 

Μείωση ή µη ύψους µισθωµάτων κυλικείου 
του 13ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για 
το σχολικό έτος 2020-2021 

17 52/2021 Μείωση ύψους µισθωµάτων κυλικείου του 
13ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για το 
σχολικό έτος 2020-2021 

Μείωση ή µη ύψους µισθωµάτων κυλικείου 
του 15ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για 
το σχολικό έτος 2020-2021 

18 53/2021 Μείωση ύψους µισθωµάτων κυλικείου του 
15ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για το 
σχολικό έτος 2020-2021 

Μείωση ή µη ύψους µισθωµάτων κυλικείου 
του 18ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για 
το σχολικό έτος 2020-2021 

19 54/2021 Μείωση ύψους µισθωµάτων κυλικείου του 
18ου ∆ηµοτικού Σχολείου, έως 40%, για το 
σχολικό έτος 2020-2021 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση σύναψης σύµβασης πληρωµής 
τελών διοδίων µεταξύ του ∆ήµου 
Αµαρουσίου και της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη διέλευση 
οχηµάτων του ∆ήµου από την Αττική Οδό για 
το έτος 2021. 

20 55/2021 Έγκριση σύναψης σύµβασης πληρωµής 
τελών διοδίων µεταξύ του ∆ήµου 
Αµαρουσίου και της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη διέλευση 
οχηµάτων του ∆ήµου από την Αττική Οδό για 
το έτος 2021. 

Έγκριση ή µη διαδικασίας εκµίσθωσης του 
δηµοτικού κινηµατογράφου "Μίµης 
Φωτόπουλος" και προσδιορισµός 
παραστάσεων για το έτος 2021 

21 56/2021 Έγκριση διαδικασίας εκµίσθωσης του 
δηµοτικού κινηµατογράφου "Μίµης 
Φωτόπουλος" και προσδιορισµός 
παραστάσεων για το έτος 2021 

Αντικατάσταση Συντονιστή µε αναπληρωτή 
συντονιστή για το ∆ίκτυο Υγειών Πόλεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) 

22 57/2021 Αντικατάσταση Συντονιστή µε αναπληρωτή 
συντονιστή για το ∆ίκτυο Υγειών Πόλεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) 

∆ιοικητική αποβολή ή µη του ∆ηµητρίου 
Χρήστου από περίπτερο που ανήκει στο 
∆ήµο Αµαρουσίου και βρίσκεται στο 
Μαρούσι, επί των οδών Αθανασίου ∆ιάκου 
και Στρατηγού Λέκκα 

23 58/2021 ∆ιοικητική αποβολή του ∆ηµητρίου Χρήστου 
από περίπτερο που ανήκει στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου και βρίσκεται στο Μαρούσι, επί 
των οδών Αθανασίου ∆ιάκου και Στρατηγού 
Λέκκα 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 2/2021 
απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που 
αφορά : "Τροποποίηση του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου 
Αµαρουσίου" 

24 39/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 2/2021 απόφασης 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, που αφορά : 
"Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 29/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά:"Έγκριση ή µη κυκλοφοριακής 
µελέτης στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών" 

25 59/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 29/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
αφορά:"Έγκριση ή µη κυκλοφοριακής 
µελέτης στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών" 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 30/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά:"Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας 
κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

26 60/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 30/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
αφορά:"Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας 
κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

H υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Σουλτάνα Παρασκευοπούλου 
17/03/2021 
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