
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. 34479 15/07/2021 για την 12/2021 συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 19/07/2021 και ώρα 18:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς  Πόρους  (Κ.Α.Π.) για την 
επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 
έτους 2021. 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

122/2021 Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές 
∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς  Πόρους  (Κ.Α.Π.) για την 
επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 
έτους 2021. 

Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 
01/04/2021 µέχρι 30/06/2021, από τον Φόρο 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις 
Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

123/2021 Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 
01/04/2021 µέχρι 30/06/2021, από τον Φόρο 
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις 
Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

Ανάγκη ανέγερσης Σχολικών κτιρίων για τη 
στέγαση του 6ου Λυκείου, 11ου ∆ηµοτικού 
και 12ου Νηπιαγωγείου Αµαρουσίου 

1 124/2021 Ανάγκη ανέγερσης Σχολικών κτιρίων για τη 
στέγαση του 6ου Λυκείου, 11ου ∆ηµοτικού 
και 12ου Νηπιαγωγείου Αµαρουσίου 

Έγκριση παραχώρησης του 1ου Γυµνασίου 
για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσοµάθειας 
ESB, EUROPALSO 

2 125/2021 Έγκριση παραχώρησης του 1ου Γυµνασίου 
για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσοµάθειας 
ESB, EUROPALSO 

Έγκριση ή µη παραχώρησης του ανοιχτού 
γηπέδου µπάσκετ και του κλειστού 
γυµναστηρίου του 2ου Γυµνασίου και 2ου 
Λυκείου Αµαρουσίου, για τη διεξαγωγή 
αθλητικών δραστηριοτήτων, στο  Αθλητικό 
Σωµατείο «ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

3 126/2021 Έγκριση παραχώρησης του ανοιχτού 
γηπέδου µπάσκετ και του κλειστού 
γυµναστηρίου του 2ου Γυµνασίου και 2ου 
Λυκείου Αµαρουσίου, για τη διεξαγωγή 
αθλητικών δραστηριοτήτων, στο  Αθλητικό 
Σωµατείο «ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

Έγκριση ή µη παραχώρησης προαύλιου 
χώρου του 7ου Γυµνασίου     
Αµαρουσίου, στον Αθλητικό Όµιλο 
«Τριφυλλιακός Πολυδρόσου Αµαρουσίου» 

4 127/2021 Έγκριση παραχώρησης προαύλιου χώρου 
του 7ου Γυµνασίου  
Αµαρουσίου, στον Αθλητικό Όµιλο 
«Τριφυλλιακός Πολυδρόσου Αµαρουσίου» 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη µεταφοράς της σχολικής 
µονάδας του 10ου Νηπιαγωγείου 
Αµαρουσίου, στο νέο διδακτικό χώρο επί της 
οδού Ιερού Λόχου 3Α 

5 128/2021 Έγκριση µεταφοράς της σχολικής µονάδας 
του 10ου Νηπιαγωγείου Αµαρουσίου, στο 
νέο διδακτικό χώρο επί της οδού Ιερού 
Λόχου 3Α 

Καταβολή ή µη συµπληρωµατικού ποσού 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(Κ.Α.Π.), για τη µίσθωση σχολικών µονάδων 
(Ι.Γ.Ε.), χρονικής περιόδου από 01/01/2021 
έως 30/04/2021 

6 129/2021 Καταβολή συµπληρωµατικού ποσού από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), 
για τη µίσθωση σχολικών µονάδων (Ι.Γ.Ε.), 
χρονικής περιόδου από 01/01/2021 έως 
30/04/2021 

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

7 130/2021 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  
Υπουργείου Εσωτερικών της ΣΤ’ 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.)» 

8 131/2021 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.)» 

Έγκριση ή µη συµµετοχής του ∆ήµου 
Αµαρουσίου σε εκδήλωση του Συλλόγου µε 
θέµα: «Ετήσια εορτή του παρεκκλησίου του 
Συλλόγου Αγία Μαρίνα» 

9 132/2021 Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Αµαρουσίου 
σε εκδήλωση του Συλλόγου µε θέµα: 
«Ετήσια εορτή του παρεκκλησίου του 
Συλλόγου Αγία Μαρίνα» 

Εγκριση ή µη δωρεάν παραχώρησης και 
φιλοξενίας, άνευ τιµήµατος ή άλλου 
ανταλλάγµατος,διαµερίσµατος ιδιοκτησίας 
∆ήµου Αµαρουσίου στην οδό Πλαστήρα 43α, 
προς το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου 
Αµαρουσίου«Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου «Αµαρυσία Άρτεµις» 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α) 

10 133/2021 Εγκριση δωρεάν παραχώρησης και 
φιλοξενίας, άνευ τιµήµατος ή άλλου 
ανταλλάγµατος,διαµερίσµατος ιδιοκτησίας 
∆ήµου Αµαρουσίου στην οδό Πλαστήρα 43α, 
προς το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου 
Αµαρουσίου«Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου «Αµαρυσία Άρτεµις» 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α) 

Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής 
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 
έργου «AΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 

11 134/2021 Έγκριση Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής 
και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«AΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 

Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµίωσης 
δικηγορικής αµοιβής λόγω ανάθεσης 
δικαστικού χειρισµού της Εφέσεως µε αρ. 
εισ. ΕΦ768/2020 στη ∆ικηγορική Εταιρία 
Κ.&Κ. Πέρρου εκπροσωπούµενη από τη 
∆ιαχειρίστρια Αικατερίνη Πέρρου (Υπόθεση 
«∆ΕΑ∆Α» Φ. 5083) 

12 135/2021 Έγκριση καταβολής αποζηµίωσης 
δικηγορικής αµοιβής λόγω ανάθεσης 
δικαστικού χειρισµού της Εφέσεως µε αρ. 
εισ. ΕΦ768/2020 στη ∆ικηγορική Εταιρία 
Κ.&Κ. Πέρρου εκπροσωπούµενη από τη 
∆ιαχειρίστρια Αικατερίνη Πέρρου (Υπόθεση 
«∆ΕΑ∆Α» Φ. 5083) 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 86/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά: "Έγκριση ή µη σηµειακών 
ρυθµίσεων για τον καθορισµό 
προτεραιοτήτων σε διασταυρώσεις οδών του 
∆ήµου Αµαρουσίου." 

13 136/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 86/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Έγκριση ή µη σηµειακών ρυθµίσεων για τον 
καθορισµό προτεραιοτήτων σε 
διασταυρώσεις οδών του ∆ήµου 
Αµαρουσίου." 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 87/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά:" Έγκριση ή µη χορήγησης 
άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους 
χώρους του ∆ήµου Αµαρουσίου " 

14 137/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 87/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
αφορά:" Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας 
κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου Αµαρουσίου " 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 88/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά:"Έγκριση ή µη ρυθµίσεων 
στάθµευσης οχηµάτων σε τµήµατα του 
οδικού δικτύου στο ∆ήµο Αµαρουσίου (οδοί 
Β. Κωνσταντίνου, 25ης Μαρτίου) " 

15 138/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 88/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
αφορά:"Έγκριση ή µη ρυθµίσεων 
στάθµευσης οχηµάτων σε τµήµατα του 
οδικού δικτύου στο ∆ήµο Αµαρουσίου (οδοί 
Β. Κωνσταντίνου, 25ης Μαρτίου) " 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 89/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά:"Έγκριση ή µη χωροθέτησης 
µίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης σε 
κοινόχρηστο xώρο (οδόστρωµα),επί της 
οδού ∆όλιανης αρ.64 (στο τµήµα µεταξύ των 
οδών Ιονίων Νήσων & ∆. Ράλλη), στο 
Μαρούσι" 

16 139/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 89/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
αφορά:"Έγκριση ή µη χωροθέτησης µίας (1) 
θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο 
xώρο (οδόστρωµα),επί της οδού ∆όλιανης 
αρ.64 (στο τµήµα µεταξύ των οδών Ιονίων 
Νήσων & ∆. Ράλλη), στο Μαρούσι" 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 90/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά:"Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας 
κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου Αµαρουσίου " 

17 140/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 90/2021 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 
20/07/2021 
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