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Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 14893 02/04/2021 για την 6/2021 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/04/2021 και ώρα 16:30 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2021
1 61/2021 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2021

Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 104/2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορά:  "Επικαιροποίηση της υπ΄ 

αριθμ. 252/2019 Aπόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής"

2 63/2021 Έγκριση της υπ.αριθμ. 104/2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορά:  "Επικαιροποίηση της υπ΄ 

αριθμ. 252/2019 Aπόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής"

Επικαιροποίηση, συμπλήρωση της υπ’ 

αριθμ 286/15.12.2020 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου και παράταση 

ισχύος αυτής.

3 64/2021 Επικαιροποίηση, συμπλήρωση της υπ’ 

αριθμ 286/15.12.2020 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου και παράταση 

ισχύος αυτής.

Έγκριση ή μη της διοργάνωσης 

διαδικτυακών παρουσιάσεων μουσικών 

συναυλιών JAZZ και ξεχωριστών 

κομματιών των δεκαετιών 1930 και 1940

4 65/2021 Έγκριση της διοργάνωσης διαδικτυακών 

παρουσιάσεων μουσικών συναυλιών JAZZ 

και ξεχωριστών κομματιών των δεκαετιών 

1930 και 1940

Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου 

δημοτικού ακινήτου, ως έδρα  του 

Συλλόγου Αθμονέων

5 66/2021 Έγκριση παραχώρησης χώρου δημοτικού 

ακινήτου, ως έδρα  του Συλλόγου 

Αθμονέων

Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  

Υπουργείου Εσωτερικών της Β’ κατανομής 

2021, για την κάλυψη  λειτουργικών και 

λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 

Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)

6 67/2021 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  

Υπουργείου Εσωτερικών της Β’ κατανομής 

2021, για την κάλυψη  λειτουργικών και 

λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( 

ΟΚΟΙΠΑΔΑ)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του 

Υπουργείου Εσωτερικών της Γ’ κατανομής 

2021, για την κάλυψη λειτουργικών και 

λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( 

ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».

7 68/2021 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του 

Υπουργείου Εσωτερικών της Γ’ κατανομής 

2021, για την κάλυψη λειτουργικών και 

λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( 

ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».

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 2020.

8 69/2021 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 2020.

Λήψη απόφασης για ανανέωση 

συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε 

Πρόγραμμα χωριστής συλλογής 

μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - 

υπόδησης

9 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Aνοιγμα λογαριασμού Δήμου Αμαρουσίου 

σε πιστωτικό ίδρυμα για κατάθεση πάγιας 

προκαταβολής

10 70/2021 Aνοιγμα λογαριασμού Δήμου Αμαρουσίου 

σε πιστωτικό ίδρυμα για κατάθεση πάγιας 

προκαταβολής

Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του 

Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα 

Ελλάδος για τις πληρωμές των δαπανών 

του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων – ΠΔΕ και 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

11 71/2021 Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του 

Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα 

Ελλάδος για τις πληρωμές των δαπανών 

του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων – ΠΔΕ και 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Έγκριση ή μη ποσού ανάθεσης απευθείας 

μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση 

του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του 

Δήμου Αμαρουσίου.

12 72/2021 Έγκριση ποσού ανάθεσης απευθείας 

μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση 

του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του 

Δήμου Αμαρουσίου.

Έγκριση ή μη προγράμματος 

επικοινωνιακής προβολής και 

διαφημιστικής δαπάνης των δράσεων του 

Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2021

13 73/2021 Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής 

προβολής και διαφημιστικής δαπάνης των 

δράσεων του Δήμου Αμαρουσίου για το 

έτος 2021

Έγκριση η μη  Σύστασης Αναπτυξιακού 

Οργανισμού ΟΤΑ στο Δήμο Αμαρουσίου
14 62/2021 Έγκριση Σύστασης Αναπτυξιακού 

Οργανισμού ΟΤΑ στο Δήμο Αμαρουσίου

Έγκρισή ή μη της υπ' αριθμ. 28/2021 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά : "Διόρθωση της 

100/2019 Απόφασης του ΔΣ του Δήμου 

Αμαρουσίου"

15 74/2021 Έγκρισή της υπ' αριθμ. 28/2021 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά : "Διόρθωση της 

100/2019 Απόφασης του ΔΣ του Δήμου 

Αμαρουσίου"

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 31/2021 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Κατάργηση θέσης 

περιπτέρου επί της οδού Αγ. 

Κωνσταντίνου αρ. 40 (έμπροσθεν εισόδου 

εμπορικού κέντρου ΑΙΘΡΙΟ)"

16 75/2021 Έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2021 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Κατάργηση θέσης 

περιπτέρου επί της οδού Αγ. 

Κωνσταντίνου αρ. 40 (έμπροσθεν εισόδου 

εμπορικού κέντρου ΑΙΘΡΙΟ)"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
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Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 32/2021 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη 

χωροθέτησης μίας (1) θέσης 

φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο 

(οδόστρωμα), επί της οδού Λουκή Ακρίτα 

αρ. 4 (στο τμήμα μεταξύ των οδών 

Πιττακού & Αρίωνος), στο Μαρούσι"

17 76/2021 Έγκριση της υπ' αριθμ. 32/2021 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη 

χωροθέτησης μίας (1) θέσης 

φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο 

(οδόστρωμα), επί της οδού Λουκή Ακρίτα 

αρ. 4 (στο τμήμα μεταξύ των οδών 

Πιττακού & Αρίωνος), στο Μαρούσι"

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 44/2021 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη 

χωροθέτησης για τοποθέτηση δύο (2) 

προκατασκευασμένων Οικίσκων, σε 

κοινόχρηστο χώρο (πλατεία Αγ. Λαύρας)."

18 77/2021 Έγκριση της υπ' αριθμ. 44/2021 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη 

χωροθέτησης για τοποθέτηση δύο (2) 

προκατασκευασμένων Οικίσκων, σε 

κοινόχρηστο χώρο (πλατεία Αγ. Λαύρας)."

Έγκριση ή μη απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 

"Επικαιροποίηση της 85/2020 Απόφασης 

Δ.Σ.που αφορά τη τροποποίηση στο ΟΤ 

Γ745 της περιοχής Ν. Μαρούσι – 

Σισμανόγλειο στη Πολεοδομική Ενότητα 14 

με το χαρακτηρισμό οικοπέδου ως 

πολιτιστικό κτήριο"

19 78/2021 Έγκριση απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 

"Επικαιροποίηση της 85/2020 Απόφασης 

Δ.Σ.που αφορά τη τροποποίηση στο ΟΤ 

Γ745 της περιοχής Ν. Μαρούσι – 

Σισμανόγλειο στη Πολεοδομική Ενότητα 14 

με το χαρακτηρισμό οικοπέδου ως 

πολιτιστικό κτήριο"

Έγκριση ή μη απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 

"Επικαιροποίηση  της Απόφασης 245/2020 

του Δ.Σ.  που αφορά τροποποίηση στο ΟΤ 

201 Β για την δημιουργία Μουσείου 

Ολυμπιακών Αγώνων –Γλυπτικής 

Κεραμικής"

20 79/2021 Έγκριση απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 

"Επικαιροποίηση  της Απόφασης 245/2020 

του Δ.Σ.  που αφορά τροποποίηση στο ΟΤ 

201 Β για την δημιουργία Μουσείου 

Ολυμπιακών Αγώνων –Γλυπτικής 

Κεραμικής"

Έγκριση ή μη απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 

"Επικαιροποίηση της 257/2020 Απόφασης 

Δ.Σ. που αφορά τη  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 "

21 80/2021 Έγκριση απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 

"Επικαιροποίηση της 257/2020 Απόφασης 

Δ.Σ. που αφορά τη  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 "

Μετεγκατάσταση του ΚΑΖΙΝΟ της 

Πάρνηθας στα διοικητικά όρια της πόλης 

μας και επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 

101/2019 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλιου

22 81/2021 Μετεγκατάσταση του ΚΑΖΙΝΟ της 

Πάρνηθας στα διοικητικά όρια της πόλης 

μας και επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 

101/2019 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλιου

H υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Σουλτάνα Παρασκευοπούλου
12/04/2021
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