
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. 38433 13/05/2022 για την 7/2022 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/05/2022 και ώρα 18:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Γ ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 

έτους 2022
1 86/2022 Γ ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 

έτους 2022

3η Αναμόρφωση προυπολογισμου Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022
2 87/2022 3η Αναμόρφωση προυπολογισμου Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων α’ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2022 του Δήμου 

Αμαρουσίου.

3 88/2022 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων α’ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2022 του Δήμου 

Αμαρουσίου.

Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  

Υπουργείου Εσωτερικών της Γ’ κατανομής 

2022, για την κάλυψη  λειτουργικών και 

λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός 

 Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 

Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»

4 89/2022 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  

Υπουργείου Εσωτερικών της Γ’ κατανομής 

2022, για την κάλυψη  λειτουργικών και 

λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός  Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( 

ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»

Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  

Υπουργείου Εσωτερικών της Δ’ κατανομής 

2022, για την κάλυψη λειτουργικών και 

λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 

Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»

5 90/2022 Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  

Υπουργείου Εσωτερικών της Δ’ κατανομής 

2022, για την κάλυψη λειτουργικών και 

λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 

Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»

Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη 

μίσθωση σχολικών μονάδων, χρονικής 

περιόδου από 01/03/2022 έως 31/03/2022

6 91/2022 Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη 

μίσθωση σχολικών μονάδων, χρονικής 

περιόδου από 01/03/2022 έως 31/03/2022
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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.), για τη 

μίσθωση σχολικών μονάδων, χρονικής 

περιόδου από 01/04/2022 έως 

30/04/2022»

7 92/2022 Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη 

μίσθωση σχολικών μονάδων, χρονικής 

περιόδου από 01/04/2022 έως 

30/04/2022»

Αποδοχή ή μη αντικατάστασης μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – 

«Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» καθώς 

και εκ νέου σύνθεση του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου»

8 93/2022 Αποδοχή αντικατάστασης μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – 

«Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» καθώς 

και εκ νέου σύνθεση του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου»

Αποδοχή ή μη αντικατάστασης μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – 

«Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» καθώς 

και εκ νέου σύνθεση του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου»

9 94/2022 Αποδοχή αντικατάστασης μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – 

«Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» καθώς 

και εκ νέου σύνθεση του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου»

Ίδρυση ή μη Παραρτημάτων 

Νηπιαγωγείων Αμαρουσίου για το σχολικό 

έτος 2022-2023

10 95/2022 Ίδρυση Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων 

Αμαρουσίου για το σχολικό έτος 

2022-2023

Λήψη Απόφασης για έγκριση ή μη της 

ανακοίνωσης εγγραφών/επανεγγραφών 

για τους Δημοτικούς Παιδικούς – 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Βρεφικό 

Σταθμό περιόδου 2022-2023

11 96/2022 Λήψη Απόφασης για έγκριση της 

ανακοίνωσης εγγραφών/επανεγγραφών 

για τους Δημοτικούς Παιδικούς – 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Βρεφικό 

Σταθμό περιόδου 2022-2023.

Έγκριση ή μη διοργάνωσης Εκδηλώσεων12 97/2022 Έγκριση διοργάνωσης Εκδηλώσεων

Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδήλωσης με 

τίτλο «Φεστιβάλ Graffiti  "ColoRise"»
13 98/2022 Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο 

«Φεστιβάλ Graffiti  "ColoRise"»

Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 30/2022 

απόφασης του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου» που 

αφορά τη δωρεάν παραχώρηση   από το 

Δήμο Αμαρουσίου   στην   δημοτική 

επιχείρηση με την επωνυμία 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»,  της   χρήσης   δημοτικού 

κτίσματος επί της πλατείας Γαρδέλη μετά 

του περιβάλλοντος χώρου του,  με σκοπό 

την υλοποίηση των καταστατικών 

κοινωφελών σκοπών της Επιχείρησης.

14 99/2022 Έγκριση της υπ’αριθμ. 30/2022 απόφασης 

του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου» που αφορά τη 

δωρεάν παραχώρηση   από το Δήμο 

Αμαρουσίου   στην   δημοτική επιχείρηση 

με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»,  

της   χρήσης   δημοτικού κτίσματος επί της 

πλατείας Γαρδέλη μετά του περιβάλλοντος 

χώρου του,  με σκοπό την υλοποίηση των 

καταστατικών κοινωφελών σκοπών της 

Επιχείρησης.

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου 

Αμαρουσίου σε συνδιοργάνωση Τουρνουά 

μπάσκετ 3on3 streetball  με κεντρικό 

σύνθημα «ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ & ΤΟΝ 

ΡΑΤΣΙΣΜΟ» στον περιβάλλοντα χώρο του 

ΟΑΚΑ, με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών

15 100/2022 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου 

Αμαρουσίου σε συνδιοργάνωση Τουρνουά 

μπάσκετ 3on3 streetball  με κεντρικό 

σύνθημα «ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ & ΤΟΝ 

ΡΑΤΣΙΣΜΟ» στον περιβάλλοντα χώρο του 

ΟΑΚΑ, με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών

Έγκριση ή μη περιέλευσης στον Δήμο 

οικογενειακών τάφων και η εκ νέου 

παραχώρηση χρήσης αυτών

16 101/2022 Έγκριση περιέλευσης στον Δήμο 

οικογενειακών τάφων και η εκ νέου 

παραχώρηση χρήσης αυτών

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 

15-07 Α΄Ν.Ν. οικογενειακού τάφου

17 102/2022 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 

15-07 Α΄Ν.Ν. οικογενειακού τάφου
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής 

Προσωρινής Παραλαβής του έργου   

«Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του 

διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & 

Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 

φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 

προσκτισμάτων και αλλαγή χρήσης από 

κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)»

18 103/2022 Έγκριση Σύστασης Επιτροπής 

Προσωρινής Παραλαβής του έργου   

«Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του 

διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & 

Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 

φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 

προσκτισμάτων και αλλαγή χρήσης από 

κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)»

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 209/2021 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Επικαιροποιήσεις 

Κυκλοφοριακών Μελετών Π.Ε ΨΑΛΙΔΙ στο 

Δήμο Αμαρουσίου"

19 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 76/2022 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη 

συγκοινωνιακής μελέτης και μελέτης 

βιωσιμότητας για τη δημιουργία νέας 

γραμμής δημοτικής συγκοινωνίας και 

ειδικότερα τη δημιουργία γραμμής 

σύνδεσης του Δήμου Αμαρουσίου με την 

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου"

20 104/2022 Έγκριση της υπ' αριθμ. 76/2022 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη 

συγκοινωνιακής μελέτης και μελέτης 

βιωσιμότητας για τη δημιουργία νέας 

γραμμής δημοτικής συγκοινωνίας και 

ειδικότερα τη δημιουργία γραμμής 

σύνδεσης του Δήμου Αμαρουσίου με την 

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου"

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 77/2022 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου"

21 105/2022 Έγκριση της υπ' αριθμ. 77/2022 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου"

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 88/2022 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου."

22 106/2022 Έγκριση της υπ' αριθμ. 88/2022 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου."

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 89/2022 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη 

χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης, επί της 

οδού Κονδύλη, Ο.Τ. 85 (Κονδύλη – 

Μιλτιάδου – Ρόδου – Βασ. Γεωργίου), 

Π.Ε.–2, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος, στο 

Δήμο Αμαρουσίου, στο ακίνητα των ΕΛΤΑ 

Αμαρουσίου και γειτονικού φαρμακείου."

23 107/2022 Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 89/2022 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, που αφορά: "Έγκριση ή μη 

χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης, επί της 

οδού Κονδύλη, Ο.Τ. 85 (Κονδύλη – 

Μιλτιάδου – Ρόδου – Βασ. Γεωργίου), 

Π.Ε.–2, στην περιοχή Άγιος Νικόλαος, στο 

Δήμο Αμαρουσίου, στο ακίνητα των ΕΛΤΑ 

Αμαρουσίου και γειτονικού φαρμακείου."

H υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Σουλτάνα Παρασκευοπούλου
18/05/2022
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