
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 6852 28/01/2022 για την 2/2022 συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/02/2022 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 

Ψήφισμα για τους παρατασιούχους της 
καθαριότητας 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

4/2022 Ψήφισμα για τους παρατασιούχους της 
καθαριότητας 

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

1 5/2022 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  
Υπουργείου Εσωτερικών της ΙΒ’ κατανομής 
2021, για την κάλυψη  λειτουργικών και 
λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός  
 Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
Δήμου Αμαρουσίου  
(ΟΚΟΙΠΑΔΑ)» 

Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 
01/12/2021 μέχρι 31/12/2021, από τον Φόρο 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις 
Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου 

2 6/2022 Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 
01/12/2021 μέχρι 31/12/2021, από τον Φόρο 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις 
Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση, 
αγορά, εκποίηση ακινήτων και κινητών 
πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου για το 
έτος 2022 μετά των αναπληρωτών τους 

3 7/2022 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση, 
αγορά, εκποίηση ακινήτων και κινητών 
πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου για το 
έτος 2022 μετά των αναπληρωτών τους 

Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής 
Αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του 
Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2022 μετά 
των αναπληρωτών τους 

4 8/2022 Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής 
Αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του 
Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2022 μετά 
των αναπληρωτών τους 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των 
αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής 
Εκτίμησης-Καταλληλόλητας για την μίσθωση, 
εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων και 
κινητών πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου 
για το έτος 2022 

5 9/2022 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των 
αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής 
Εκτίμησης-Καταλληλόλητας για την μίσθωση, 
εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων και 
κινητών πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου 
για το έτος 2022 

Έγκριση ή μη ορισμού ανώτατου ποσού 
εξόδων κηδείας Δημάρχων και όσων 
κατείχαν το αξίωμα αυτό, καθώς και των εν 
ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου 
Αμαρουσίου, για το έτος 2022 

6 10/2022 Έγκριση ορισμού ανώτατου ποσού εξόδων 
κηδείας Δημάρχων και όσων κατείχαν το 
αξίωμα αυτό, καθώς και των εν ενεργεία 
Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου 
Αμαρουσίου, για το έτος 2022 

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 29-20 
κτιστής ατομικής οστεοθήκης 

7 11/2022 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 
δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 29-20 
κτιστής ατομικής οστεοθήκης 

Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου 
δημοτικού ακινήτου, ως έδρα του  
Εκδρομικού & Περιηγητικού Ομίλου 
Αμαρουσίου 

8 12/2022 Έγκριση παραχώρησης χώρου δημοτικού 
ακινήτου, ως έδρα του Εκδρομικού & 
Περιηγητικού Ομίλου Αμαρουσίου 

Έγκριση ή μη ορισμού επιτροπής 
διαπίστωσης βλαβών του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», 
σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/16 

9 13/2022 Έγκριση ορισμού επιτροπής διαπίστωσης 
βλαβών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 
9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», σύμφωνα με το 
άρθρο 157 του Ν. 4412/16 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 196/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά: "Τροποποίηση όρων δόμησης 
του από 25-5-1992(ΦΕΚ 552 Δ) ΠΔ , του 
από 28-4-1993 (ΦΕΚ 504 Δ) ΠΔ και του από 
1-9-1997 (ΦΕΚ 788 Δ) στη περιοχή του 
Αγίου Θωμά (ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)" 

10 14/2022 Έγκριση της υπ' αριθμ. 196/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Τροποποίηση όρων δόμησης του από 
25-5-1992(ΦΕΚ 552 Δ) ΠΔ , του από 
28-4-1993 (ΦΕΚ 504 Δ) ΠΔ και του από 
1-9-1997 (ΦΕΚ 788 Δ) στη περιοχή του 
Αγίου Θωμά (ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)" 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 198/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά: "Έγκριση ή μη κοπής δένδρων 
σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Αμαρουσίου" 

11 15/2022 Έγκριση της υπ' αριθμ. 198/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Αμαρουσίου" 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 199/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά: "Έγκριση ή μη κοπής δένδρων 
σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Αμαρουσίου" 

12 16/2022 Έγκριση της υπ' αριθμ. 199/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Αμαρουσίου" 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 209/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά: "Επικαιροποιήσεις 
Κυκλοφοριακών Μελετών Π.Ε ΨΑΛΙΔΙ στο 
Δήμο Αμαρουσίου" 

13 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 212/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά: "Σημειακή τροποποίηση στο ΟΤ 
89 στη Πολεοδομική Ενότητα 1 «Κέντρο» για 
τη δημιουργία α) κοινοχρήστου χώρου στη 
συμβολή των οδών Σουρή και Πλαστήρα και 
β) Πολιτιστικό κέντρο σε ακίνητο με 
πρόσωπο στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας και 
Σουρή" 

14 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 213/2021 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
που αφορά: "Έγκριση ή μη κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου – πεζοδρομίου 
(τοποθέτηση πλαστικού ομοιώματος ταύρου) 
στο πεζοδρόμιο της οδού Βασ. Σοφίας, 
μπροστά από το ακίνητο που βρίσκεται στον 
αριθμό 56, μπροστά από το Ο.Τ. 140, της 
Πολεοδομικής Ενότητας 1 (Π.Ε. 1) Κέντρο 
Αμαρουσίου, εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Αμαρουσίου" 

15 17/2022 Έγκριση της υπ' αριθμ. 213/2021 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Έγκριση ή μη κατάληψης κοινοχρήστου 
χώρου – πεζοδρομίου (τοποθέτηση 
πλαστικού ομοιώματος ταύρου) στο 
πεζοδρόμιο της οδού Βασ. Σοφίας, μπροστά 
από το ακίνητο που βρίσκεται στον αριθμό 
56, μπροστά από το Ο.Τ. 140, της 
Πολεοδομικής Ενότητας 1 (Π.Ε. 1) Κέντρο 
Αμαρουσίου, εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Αμαρουσίου" 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
04/02/2022 
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