
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. 51763 24/09/2021 για την 15/2021 συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 28/09/2021 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 

∆’  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος 
έτους 2021 

1 160/2021 ∆’  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος 
έτους 2021 

6η αναµόρφωση προυπολογισµου ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2021 

2 161/2021 6η αναµόρφωση προυπολογισµου ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 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.)» 

3 162/2021 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.)» 

Έκτακτη 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.) στα πλαίσια προστασίας 
για την Αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού 
COVID – 19» 

4 163/2021 Έκτακτη 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.) στα πλαίσια προστασίας 
για την Αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού 
COVID – 19» 

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

5 164/2021 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  Υπουργείου 
Εσωτερικών της Θ’ κατανοµής 2021, για την 
κάλυψη  
 λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός  Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)» 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη µίσθωση 
σχολικών µονάδων, χρονικής περιόδου από 
01/05/2021 έως 31/08/2021 

6 165/2021 Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη µίσθωση 
σχολικών µονάδων, χρονικής περιόδου από 
01/05/2021 έως 31/08/2021 

∆ιαγραφή δόσεων Εισφοράς σε χρήµα και 
µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµααπό τους 
υπ’ αριθµ. 347/2021 και 348/2021 
χρηµατικούς καταλόγους 
Υπόθεση: ∆.Π. (αριθµός καρτέλας: 070515), 
Ε.Σ. (αριθµός καρτέλας: 16723) 

7 166/2021 ∆ιαγραφή δόσεων Εισφοράς σε χρήµα και 
µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµααπό τους 
υπ’ αριθµ. 347/2021 και 348/2021 
χρηµατικούς καταλόγους 
Υπόθεση: ∆.Π. (αριθµός καρτέλας: 070515), 
Ε.Σ. (αριθµός καρτέλας: 16723) 

Έγκριση Υψοµετρικής Μελέτης Πεζοδρόµων 
του ΕΧΣ – Π.∆. 24-02-2020 – ΦΕΚ 91∆/20 
στην περιοχή του Αγίου Θωµά, νοτίως των 
εγκαταστάσεων του THE MALL ATHENS στο 
Μαρούσι Αττικής 

8 167/2021 Έγκριση Υψοµετρικής Μελέτης Πεζοδρόµων 
του ΕΧΣ – Π.∆. 24-02-2020 – ΦΕΚ 91∆/20 
στην περιοχή του Αγίου Θωµά, νοτίως των 
εγκαταστάσεων του THE MALL ATHENS στο 
Μαρούσι Αττικής 

∆ιαπιστωτική Απόφαση συγκρότησης 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ν.π.δ.δ. 
"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
'ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ'" και εκλογή 
Αντιπροέδρου 

9 168/2021 ∆ιαπιστωτική Απόφαση συγκρότησης 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ν.π.δ.δ. 
"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
'ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ'" και εκλογή 
Αντιπροέδρου 

∆ιαπιστωτική Απόφαση συγκρότησης 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ν.π.ι.δ. 
"ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" (ΚΕ∆Α) και εκλογή 
Αντιπροέδρου 

10 169/2021 ∆ιαπιστωτική Απόφαση συγκρότησης 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ν.π.ι.δ. 
"ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" (ΚΕ∆Α) και εκλογή 
Αντιπροέδρου 

Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος 
αποζηµίωσης µε δικαιούχο το ∆ήµο 
Αµαρουσίου από µετατροπή εισφοράς γης 
σε χρήµαγια την ιδιοκτησία µε κ.α. 0408014 
στο Ο.Τ. 1173, της περιοχής «Κάτω Σωρός – 
Τύµβος – Μαρµαράδικα» του ∆ήµου 
Αµαρουσίου. (υπόθεση ΚΛΑΠΑΚΗ) 

11 170/2021 Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος 
αποζηµίωσης µε δικαιούχο το ∆ήµο 
Αµαρουσίου από µετατροπή εισφοράς γης 
σε χρήµαγια την ιδιοκτησία µε κ.α. 0408014 
στο Ο.Τ. 1173, της περιοχής «Κάτω Σωρός – 
Τύµβος – Μαρµαράδικα» του ∆ήµου 
Αµαρουσίου. (υπόθεση ΚΛΑΠΑΚΗ) 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 112/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά: "Τροποποίηση ρυµοτοµικού 
σχεδίου στα ΟΤ 1084 , ΟΤ 1085 , ΟΤ 1086 
και ΟΤ 1083 στη περιοχή της επέκτασης της 
περιοχής του Αγίου Θωµά στη Πολεοδοµική 
Ενότητα 6 ¨Άγιος Θωµάς¨(ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)" 

12 171/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 112/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στα ΟΤ 
1084 , ΟΤ 1085 , ΟΤ 1086 και ΟΤ 1083 στη 
περιοχή της επέκτασης της περιοχής του 
Αγίου Θωµά στη Πολεοδοµική Ενότητα 6 
¨Άγιος Θωµάς¨(ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)" 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 113/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά: "Σηµειακή τροποποίηση του 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου 
Αµαρουσίου περιοχή Τζων Βορρέ 
Αµαρουσίου." 

13 172/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 113/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Σηµειακή τροποποίηση του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου 
Αµαρουσίου περιοχή Τζων Βορρέ 
Αµαρουσίου." 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 115/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά: "Τροποποίηση σχεδίου σε 
ιδιοκτησία του ∆ήµου εντός του ΚΧ 86 Α 
(Πλατεία Αλέξανδρου Γαρδέλη πρώην 
Πίνδου)και σε κοινόχρηστο χώρο 
βορειανατολικά από τις σιδηροδροµικές 
γραµµές ΗΣΑΠ Αµαρουσίου µε τη 
ταυτόχρονη τροποποίηση για την έγκριση 
δύο πεζοδρόµων στο ΟΤ 88 επί της οδού Β. 
Όλγας(ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)" 

14 173/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 115/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Τροποποίηση σχεδίου σε ιδιοκτησία του 
∆ήµου εντός του ΚΧ 86 Α (Πλατεία 
Αλέξανδρου Γαρδέλη πρώην Πίνδου)και σε 
κοινόχρηστο χώρο βορειανατολικά από τις 
σιδηροδροµικές γραµµές ΗΣΑΠ Αµαρουσίου 
µε τη ταυτόχρονη τροποποίηση για την 
έγκριση δύο πεζοδρόµων στο ΟΤ 88 επί της 
οδού Β. Όλγας(ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)" 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 124/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας 
κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

15 174/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 124/2021 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. 125/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά:"Τροποποίηση του Ρυµοτοµικού 
Σχεδίου στην περιοχή της Π.Ε. 8 «Άγιοι 
Ανάργυροι», σε ιδιοκτησία του ∆ήµου εντός 
του Κ.Χ. 495 για τη δηµιουργία χώρου 
συνάθροισης κοινού µε µικρό αναψυκτήριο 
και σε ταυτόχρονη τροποποίηση για τη 
δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 
274 (Μη υποβολή ενστάσεων)" 

16 175/2021 Έγκριση της υπ' αριθµ. 125/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
αφορά:"Τροποποίηση του Ρυµοτοµικού 
Σχεδίου στην περιοχή της Π.Ε. 8 «Άγιοι 
Ανάργυροι», σε ιδιοκτησία του ∆ήµου εντός 
του Κ.Χ. 495 για τη δηµιουργία χώρου 
συνάθροισης κοινού µε µικρό αναψυκτήριο 
και σε ταυτόχρονη τροποποίηση για τη 
δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 
274 (Μη υποβολή ενστάσεων)" 

H υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Σουλτάνα Παρασκευοπούλου 
29/09/2021 
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