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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

                                                                                        Μαρούσι,
                                                                                        Αρ.Πρωτ.:

                                                                                        ΠΡΟΣ:
                                                                                       1. Τον Δήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε, να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος με αριθμό 11/2022, 
με τηλεδιάσκεψη (αρ. 78 Ν.4954/2022, ΦΕΚ 136Α/09-07-2022), στις 13/09/2022 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΣΤ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022

2. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022

3. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 

Εσωτερικών της Ζ’ κατανομής 2022, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 

δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου 

Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».

4. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  Υπουργείου 

Εσωτερικών της Η’ κατανομής 2022, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 

δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου 

Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»

5. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2022, των 

Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Γ’ Κατανομή, έτους 2022).

6. Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη μίσθωση 

σχολικών μονάδων, χρονικής περιόδου από 01/08/2022 έως 31/08/2022»
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7. 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. Αντικατάσταση ή μη μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας λόγω παραίτησης 

εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

9. Έγκριση επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

10.Έγκριση ή μη της συνδιοργάνωσης του Εμπορικού Συλλόγου Αμαρουσίου με το               

Δήμο Αμαρουσίου στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στις 17/09/2022.

11.Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση με τίτλο:«1ος 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ»

12.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

13.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ 

ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π.Σ.ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

14.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Εργασίες εγκατάστασης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης»

15.Έγκριση ή μη της δωρεάν  παραχώρησης άνευ καταβολής τιμήματος ή άλλου 

ανταλλάγματος του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγ.Θωμά στον Γυμναστικό 

Σύλλογο Αμαρουσίου και στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο.

16.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 49-26 

κτιστής ατομικής οστεοθήκης.

17.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των υπό στοιχεία 49-03 & 

50-16 κτιστών ατομικών οστεοθηκών

18.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 

57-04 Γ΄ Π.Ν. οικογενειακού τάφου.

19.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου 

παραχώρησή της ( Σ.Φ. του Γ. )

20.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου 

παραχώρησή της (Λ.Λ. του Γ. )

21.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου 

παραχώρησή της (Μ.Μ. του Β)
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22.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου 

παραχώρησή της (Π.Π. του Δ)

23.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου 

παραχώρησή της (Χ.Ζ. του Η)

24.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου 

παραχώρησή της (Τ.Ε. του Α.)

25.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου 

παραχώρησή της (Ν. Σ του Ι.)

26.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου 

παραχώρησή της (Ι.Π. του Γ.)

27.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου 

παραχώρησή της (Ρ.Ξ. του Σ. & Σ.Σ. του Ν.)

28.Λήψη απόφασης για καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος μηνών Ιουλίου και 

Αυγούστου έτους 2022 σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αμαρουσίου.

29.Δημιουργία Διατομεακής Συντονιστικής Επιτροπής διαρκούς θεσμικού χαρακτήρα για 

θέματα υγείας, πρόνοιας, περιβάλλοντος & ποιότητας ζωής.

30.Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ 51319/09.11.2017 περί ορισμού Μηχανισμού 

Πιστοποίησης της Πράξης "Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου 

Αμαρουσίου" με κωδικό ΟΠΣ 5002032

31.Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ 51320/09.11.2017 περί ορισμού Μηχανισμού 

Πιστοποίησης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5001478

32.Έγκριση ή μη όρων επενδυτικού δανείου ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό 

πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ", για το έργο «Υποδομή ηλεκτροκίνησης–Ηλεκτρικά 

οχήματα–Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Αμαρουσίου».

33.Έγκριση ή μη όρων επενδυτικού δανείου ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό 

πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ", για το έργο «Ανάδειξη των πτυχών της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821, μέσα από τις παραστάσεις του καραγκιόζη με αξιοποίηση 

εφαρμογών ΤΠΕ και νέων τεχνολογιών AR & VR, για την ενίσχυση της βιωματικής 

εμπειρίας και μάθησης των επισκεπτών στο μουσείο θεάτρου σκιών Δήμου 

Αμαρουσίου ‘Ευγένιος Σπαθάρης’».

34.Έγκριση ή μη της  υπ.αριθμ. 156 /2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

που αφορά: Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου
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35.Έγκριση ή μη της  υπ.αριθμ. 171/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

που αφορά: "Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι τις 

24:00 για τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό κέντρο του Δήμου 

Αμαρουσίου  εν όψει της διοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου που θα 

πραγματοποιηθούν το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022"

36.Έγκριση ή μη της  υπ.αριθμ. 172/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

που αφορά: "Έγκριση περί μη παραχώρησης τραπεζοκαθισμάτων στο νότιο τμήμα της 

πλατείας Ευτέρπης"

37.Έγκριση ή μη της  υπ.αριθμ. 173/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

που αφορά: "Παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε 

κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Αργοναυτών αριθμός 38 (μεταξύ 

Μαραθωνοδρόμου και Μεγ.Αλεξάνδρου), στο Ο.Τ. 282, στην πολεοδομική ενότητα 

Π.Ε.-10, της περιοχής Κοκκινιά - Αμαρουσίου (υπόθεση κ. ΜΠ***Ο Φ***ΙΡ [ B**O 

F***ΙR])"

38.Έγκριση ή μη της  υπ.αριθμ. 174/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

που αφορά: "Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου" (Παπαδιαμάντη 5-7)

39.Έγκριση ή μη της  υπ.αριθμ. 175/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

που αφορά: "Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου" (Μυκάλης 4)

40.Έγκριση ή μη της  υπ.αριθμ. 176/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

που αφορά: "Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου." (Lamda Olympia Village A.E.)

41.Έγκριση ή μη της  υπ.αριθμ. 177/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

που αφορά: "Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου" (Πιττακού 7)

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

* Γραφείο Δημάρχου
* Γενικό Γραμματέα Δήμου
* Γραφείο Αντιδημάρχων
* Συμβούλους Δημάρχου 
* Δ/νσεις Δήμου

ΚΟΙΝ :

*ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.
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