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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μαρούσι 11/06/2020     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ      
ΜΟΝΑ∆Α Α' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
               ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ          

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/10.06.2020 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµαρουσίου στην 12η συνεδρίαση του, την Τετάρτη 10-
06-2020, που πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη, συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που 
έλαβαν αριθµούς αποφάσεων 103 έως 119 έτους 2020: 
 
ΘΕΜΑ 1ο  Ε.Η.∆.: Έγκριση ή µη ανάθεσης απευθείας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση  
                               του παραρτήµατος 5ου Νηπιαγωγείου ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά  
                               την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση σύµφωνα µε την  
                               223/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Περίληψη απόφασης: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε την απευθείας ανάθεση για την µίσθωση 
ακινήτου, για τις ανάγκες στέγασης του παραρτήµατος του 5ου Νηπιαγωγείου στην 
Π.Ε Αγ. Αναργύρων σύµφωνα µε την  223/02-06-2020 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε µηνιαίο µίσθωµα 3.000 ευρώ (τρείς χιλιάδες ευρώ) επιπλέον 
χαρτοσήµου για τέσσερα (4) έτη µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών  
  

                                                                
                                                                                                       (αρ. απόφασης 103/2020) 
 
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.∆.: Έγκριση ή µη ανάθεσης απευθείας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση  
                             του 18ου Νηπιαγωγείου ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά την δίχρονη  
                             υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση σύµφωνα µε την 224/2020  
                            Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Περίληψη απόφασης: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε την απευθείας ανάθεση για τη µίσθωση ακινήτου 
για τις ανάγκες στέγασης του 18ου  Νηπιαγωγείου στην Π.Ε Αναβρύτων σύµφωνα 
µε την  224/02-06-2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην εταιρεία 
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ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ Α.Τ.Ε., µε µηνιαίο µίσθωµα 2.700 (δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ) 
επί πλέον χαρτοσήµου για τέσσερα (4) έτη µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών. 

              
                                                                                                       (αρ. απόφασης 104/2020) 
 
ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.∆.: Συµπλήρωση ως προς τη χρονική διάρκεια της µε αριθ. 72/20  
                             απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τίτλο «∆ιαδικασία απαλλαγής  
                             από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων  
                            επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά την  
                            λειτουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής της διασποράς του  
                            κορωνοϊού COVID – 19».   
    
Περίληψη απόφασης: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε την συµπλήρωση της χρονικής διάρκειας της 
απαλλαγής από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστηµα από 15/03/2020 µέχρι 
31/05/2020 για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη 
λειτουργία τους λόγω των µέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID 
– 19 και δεν έκαναν χρήση παραχωρηµένου κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 13 του από 24 – 9/20.10.1958 β.δ. (Α΄171). Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 
72/2020 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
 
                (αρ. απόφασης 105/2020) 
 
 
ΘΕΜΑ 1Ο : Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  
                  (Κ.Α.Π.) για την καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων στους     
                  δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01-01-2020 έως 30-04-2020. 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου ενέκρινε την καταβολή του ποσού 
των 1.264,18€ ως αποζηµίωση χρήσης στους εκµισθωτές σχολικών µονάδων 
για τη χρονική περίοδο από 01/01/2020 έως 30/04/2020: 
1) Για τη µίσθωση των κτιρίων προς στέγαση των σχολείων Πειραµατικού 
Γυµνασίου, Πειραµατικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων, την καταβολή του 
ποσού των 27.490,74€ στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών (Ι.Γ.Ε.).  
2) Για τη µίσθωση του κτιρίου προς στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου 
Αµαρουσίου, την καταβολή του ποσού των 1.264,18€ στην Α.Φ., στον Μ.Μ. και 
στην Α.Μ.. 
 
 
       (αρ. απόφασης 106/2020) 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο :  Απόδοση ποσού στη ″Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης  

∆ήµου Αµαρουσίου″ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους                    
(ΚΑΠ) , για την υλοποίηση του προγράµµατος που αφορά στον  

 Εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο, για τους µήνες Απρίλιο – Ιούνιο   
2020. 
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Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου ενέκρινε την απόδοση του ποσού 
των 5.973,97€, στην «Σχολική Επιτροπή A’/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Αµαρουσίου» για την αποζηµίωση των σχολικών τροχονόµων για τους µήνες 
Απρίλιο – Ιούνιο 2020, σύµφωνα, µε τη µε αριθµ.24/2020 απόφαση της 
∆.Ε.Π.Α 
 
 
                      (αρ. απόφασης 107/2020)  
 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Αµαρουσίου  
                  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη  
                  λειτουργικών δαπανών, έτους 2020, των Α/βάθµιων σχολείων (Β’  
                  Κατανοµή, έτους 2020) 
 
 

Περίληψη απόφασης:  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου ενέκρινε  την απόδοση του ποσού 
των 125.717,14€, Β΄ Κατανοµή έτους 2020, στις Σχολικές Επιτροπές για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/θµιας 
εκπαίδευσης σύµφωνα µε την µε αριθ.23/2020 απόφαση της ∆.Ε.Π. 
Αµαρουσίου ως εξής: 
1) Στην «Σχολική Επιτροπή Α’/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου»  
     το ποσό των 59.916,24€ και 
2) Στην «Σχολική Επιτροπή Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου» 
     το ποσό των   65.800,90€.  
 
                      (αρ. απόφασης 108/2020) 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/01/2020 µέχρι  
                  31/03/2020, από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.)  
                  στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου ενέκρινε την απόδοση των 
εισπραχθέντων ποσών από 01/01/2020 µέχρι 31/03/2020, από τον φόρο 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου 
Αµαρουσίου ως εξής: 
1) «Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου» το ποσό 
των 63.470,96  και 
2) «Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου» το ποσό 
των 69.705,05 € 
 
 
                      (αρ.απόφασης 109/2020) 
 
ΘΕΜΑ 5ο :  Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  
                   (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ε’ κατανοµής 2020, για  
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                   την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του  
                   Ν.Π.∆.∆. ″Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης  
                   ∆ήµου. 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου ενέκρινε την απόδοση του ποσού 
των είκοσι χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών 
(20.055,75 €) που αφορά στην Ε΄ κατανοµή έτους 2020 στο ΝΠ∆∆  
«Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α»  και το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 00-6714.004 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Αµαρουσίου, οικονοµικού έτους 2020. 
 
 
                      (αρ. απόφασης 110/2020) 
 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Επιχορήγηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του  
                  ∆ήµου Αµαρουσίου µε την επωνυµία Οργανισµός Κοινωνικής  
                 Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου – Αµαρυσία Άρτεµις   
                 (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.) 
 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου ενέκρινε την 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.), ύψους 500.000,00€. 
 
 
 
                                 (αρ. απόφασης 111/2020) 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο : Εξουσιοδότηση του Προέδρου της Β’/βάθµιας Σχολικής Επιτροπής  
                  για σύναψη σύµβασης σύνδεσης φυσικού αερίου στο 6ο ΓΕΛ  
                 Αµαρουσίου. 
 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της 
Β΄/θµιας Σχολικής Επιτροπής κ. Παπαδόπουλο Μιχαήλ,  για την υπογραφή της 
σύµβασης σύνδεσης φυσικού αερίου του 6ου Γενικού Λυκείου Αµαρουσίου 
 
 
 
                        (αρ. απόφασης 112/2020) 
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ΘΕΜΑ 8ο : Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένου Οικογενειακού Τάφου. 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου ενέκρινε την παραχώρηση χρήσης 
οικογενειακού τάφου, µετά από την υπ’ αριθµ. 9856/25-2-2020 αίτηση. 
 
 
                                           (αρ. απόφασης 113/2020) 
 
 
 
ΘΕΜΑ 9ο :  Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Αµαρουσίου στις συναντήσεις  
                   εργασίες της Περιφέρειας Αττικής , για τη ∆ηµόσια Υγεία, την  
                   πρόληψη και τον Προσυµπτωµατικό Έλεγχο νοσηµάτων.  
 
 
Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου όρισε εκπρόσωπο του ∆ήµου 
Αµαρουσίου στις συναντήσεις εργασίες της Περιφέρειας Αττικής, για τη 
∆ηµόσια Υγεία, την Πρόληψη και τον Προσυµπτωµατικό Έλεγχο νοσηµάτων 
την ∆ηµοτική Σύµβουλο κα. Μαρία Γώγου.  
 
 
 
                        (αρ. απόφασης 114/2020) 
 
 
 
ΘΕΜΑ 10ο : Ορισµός (1) πολιτικού υπευθύνου και (2) της Γενικής  
                    Γραµµατέως του ∆ήµου Αµαρουσίου, ως συντονίστριας της  
                   Οµάδας Έργου της πράξης ″Αναδιοργάνωση και διοικητική  
                   µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθµού –  
                   Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας Ο.Τ.Α.  
                   Α’ και Β’ Βαθµού – πιλοτική λειτουργία″ της Ελληνικής Εταιρίας  
                  Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 
 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου όρισε ως πολιτικό υπεύθυνο τον 
∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Ιωαννίδη Ιωάννη και τη Γενική Γραµµατέα του ∆ήµου 
Αµαρουσίου, ως συντονίστρια της Οµάδας Έργου της πράξης 
«Αναδιοργάνωση και διοικητική µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 
και Β’ Βαθµού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας 
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθµού – πιλοτική λειτουργία» της Ελληνικής Εταιρίας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 
 
 
 
                                   (αρ. απόφασης 115/2020) 
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ΘΕΜΑ 11ο : Ορισµός εκπροσώπου του µετόχου ″∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ″,  
                    στην Τακτική Συνέλευση της εταιρείας µε την επωνυµία  
                   ″ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υπό  
                    εκκαθάριση″.  
 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου ορίζει εκπροσώπους του µετόχου 
«∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» στην Τακτική Συνέλευση της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υπό 
εκκαθάριση, ως τακτικό µέλος τον Αντιδήµαρχο κ. Σταθούλη Σπυρίδων και ως 
αναπληρωµατικό, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο, κ. Κάββαλο Ευάγγελο. 
 
 
                                   (αρ. απόφασης 116/2020) 
 
 
 
 ΘΕΜΑ 12ο  : Ορισµός εκπροσώπων του ∆ήµου Αµαρουσίου στην κοινή  
                      επιτροπή παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης  
                     µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και του Ν.Π.∆.∆. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.  
                     για την πράξη ″Αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες παρέχονται  
                     κοινωνικές υπηρεσίες στον ∆ήµο Αµαρουσίου″. 
 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου ορίζει ως εκπροσώπους στην 
κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
του ∆ήµου Αµαρουσίου και του Ν.Π.∆.∆. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α. για την πράξη 
"Αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες 
στον ∆ήµο Αµαρουσίου", ως Πρόεδρο της επιτροπής τον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο κ. Κόνιαρη Πέτρο µε αναπληρώτρια τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. 
Λέκκα Φανή, εκπρόσωπο του φορέα τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κάββαλο 
Ευάγγελο µε αναπληρώτρια τη ∆ιευθύντρια Τεχνικών Έργων κ. 
Σεραφετινίδου Μαρία και γραµµατέα του φορέα την υπάλληλο του ∆ήµου 
κ. Σουλτάνη Μοσχάνθη µε αναπληρώτρια την υπάλληλο κ. Παπαϊωάννου 
∆έσποινα. 
 
 
                         (αρ. απόφασης 117/2020) 
 
 
 
ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση η µη του εγχειριδίου µε τίτλο « Σχέδιο Αντιµετώπισης  
                     Έκτακτων Αναγκών & Άµεσης / Βραχείας ∆ιαχείρισης των  
                     Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων  
                    ∆ήµου Αµαρουσίου». 
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Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου ενέκρινε  το εγχειρίδιο του 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας & ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου µε τίτλο 
«Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Άµεσης / Βραχείας ∆ιαχείρισης 
των Συνεπειών  από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων ∆ήµου 
Αµαρουσίου» 
 
 
                         (αρ. απόφασης 118/2020) 
 
 
 
ΘΕΜΑ 14ο : Σύσταση Μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου, µε τροποποίηση του  
                    Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
 
 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Αµαρουσίου ενέκρινε   τη σύσταση µονάδος 
Εσωτερικού Ελέγχου, µε τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Αµαρουσίου 
 
 
                         (αρ. απόφασης 119/2020) 
 
 
 
 

Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναρτώνται στη ∆ιαύγεια.  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 
 

ΣΜΥΡΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 


