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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μαρούσι 11/09/2020     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ      
ΜΟΝΑ∆Α Α' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
               ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ          

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/09.09.2020 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµαρουσίου στην 19η συνεδρίαση του, την Τετάρτη 09-
09-2020, που πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη, συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που 
έλαβαν αριθµούς αποφάσεων 193 έως 210 έτους 2020: 
 

 
 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση ή µη της 342/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που       
αφορά: "Υποβολή     προς έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2019" 

 
                                                    ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

 
       (αρ. απόφασης /2020) 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο : Αντικατάσταση ή µη µέλους και εκ νέου συγκρότηση Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 
Προµηθειών του N.4412/2016 

 
 

Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε την αντικατάσταση του 
Προέδρου της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων συµβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών µε διάρκεια ισχύος από την κοινοποίηση της απόφασης στους 
ενδιαφεροµένους έως και 31-12-2020. 
 
 
 
                      (αρ. απόφασης 193/2020)  
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ΘΕΜΑ 3ο : 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.)" 

 
Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 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 600.000,00 €. 
 
Στον Κ.Α. 00-6715.007 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
2020 και µε τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου – Αµαρυσία Άρτεµις 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α)» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 2.000.000,00 €.  

 
 
                      (αρ. απόφασης 194/2020) 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο : 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" 

 
Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιου, ενέκρινε, την 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.), ύψους 160.000,00€. 
 

               Με την υπ’αριθµ. 121/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την 5η 
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου Οικονοµικού έτους 2020 
εγγράφηκε ο Κ.Α. 00-6715.008 µε τίτλο «Έκτακτη Επιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆. 
Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου 
"ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" (ΟΚΟΙΠΑ∆Α) στα πλαίσια προστασίας για την 
αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19» έχει εγγραφεί πίστωση 
ποσού 160.000,00 €. 
 
 
                      (αρ.απόφασης 195/2020) 
 

ΘΕΜΑ 5ο :  Αίτηµα περί ανάληψης υποχρέωσης καταβολής αποζηµίωσης, λόγω 
απαλλοτρίωσης και σε εφαρµογή του από 14-11-1977 ∆ιατάγµατος (ΦΕΚ 
464 ∆714-11-1977), των υπ' αριθ. 21/1994 και 3/2008 πράξεων αναλογισµού 
και αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας και της υπ' αριθ. 1303/2020 αποφάσεως 
του Τριµελούς Εφετείου Αθηνών 

 
Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, την ανάληψη της υποχρέωσης 

καταβολής αποζηµίωσης στους αναγνωρισµένους δικαστικά ως δικαιούχους 
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αποζηµίωσης, των υποχρεώσεων λόγω απαλλοτρίωσης για λογαριασµό των 
αιτούτων-οφειλετών και σε εφαρµογή του από 14-11-1977 ∆ιατάγµατος (ΦΕΚ 464 ∆7 
14-11-1977), των υπ’ αριθ. 21/1994 και 3/2008 πράξεων αναλογισµού και 
αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας και της µε αριθµό 1303/2020 αποφάσεως του 
Τριµελούς Εφετείου Αθηνών.  
Η παραπάνω αποζηµίωση αντιστοιχεί σε έκταση 163,08 τ.µ. + 230 τ.µ.= 393,08 τ.µ., 
και υπολογίζεται, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα δικαστική απόφαση στα 450 
ευρώ ανά τ.µ. γης, ήτοι ανέρχεται στο ποσό των 176.886 ευρώ. 

 
 
 
                      (αρ. απόφασης 196/2020) 
 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
του έργου "ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α" 

 
Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, τη σύσταση Επιτροπής 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α’» και ορίζει µέλη της, υπαλλήλους του 
∆ήµου, µετά από κλήρωση που διενήργησε η ∆/νση Τεχνικών Έργων και 
κατόπιν κλήρωσης µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ορίζει τακτικό 
µέλος τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κούκουζα Πέτρο και αναπληρωτή αυτού τον 
∆ηµ. Σύµβουλο κ. Μπόγδανο Σπυρίδων. 
 
 
 
                                 (αρ. απόφασης 197/2020) 
 
 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
του έργου "∆ΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ" 

 
Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιου, ενέκρινε, τη σύσταση Επιτροπής 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «∆ΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ» και ορίζει µέλη της, υπαλλήλους του ∆ήµου, 
µετά από κλήρωση που διενήργησε η ∆/νση Τεχνικών Έργων και κατόπιν 
κλήρωσης µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ορίζει τακτικό µέλος 
τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Λέκκα Φανή και αναπληρώτρια αυτής τη ∆ηµ. 
Σύµβουλο κ. Βλάχου – Σταµατάκη Ελένη. 
 
 
 
                        (αρ. απόφασης 198/2020) 
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση µελέτης µηκοτοµής οδού Κονίτσης από τη συµβολή της µε την οδό 
Κέκροπος έως τη συµβολή της µε την οδό Αγίου Αθανασίου στην περιοχή 
Σωρός του ∆ήµου Αµαρουσίου  

 
Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε την από Ιούλιο 2020  µελέτη 

µηκοτοµής της οδού Κονίτσης από τη συµβολή της µε την οδό Κέκροπος έως τη 
συµβολή της µε την οδό Αγίου Αθανασίου στην περιοχή Σωρός του ∆ήµου 
Αµαρουσίου  

 
 
 
                                           (αρ. απόφασης 199/2020) 
 
 
 

ΘΕΜΑ 9ο :  Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένων κτιστών ατοµικών οστεοθηκών 
 

Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, την έκδοση παραχωρητηρίου 
εξοφληµένων κτιστών ατοµικών οστεοθηκών 
 
 
 
                        (αρ. απόφασης 200/2020) 
 
 
 

ΘΕΜΑ 10ο : Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του 
Υπουργείου Εσωτερικών της Z' κατανοµής 2020, για την κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)" 

 
 

Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, την απόδοση του ποσού των 
είκοσι χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών (20.055,75 €) 
που αφορά στην Z΄ 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 201/2020) 
 
 

ΘΕΜΑ 11ο : Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του 
Υπουργείου Εσωτερικών της Η' κατανοµής 2020, για την κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός 
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α) 

 
 

Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, την απόδοση του ποσού των 
είκοσι χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών (20.055,75 €) 
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που αφορά στην Η΄ 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 202/2020) 
 
 
 

 ΘΕΜΑ 12ο  : Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Αµαρουσίου από τους 
Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών, έτους 2020, των Α/βάθµιων και Β/βάθµιων σχολείων (Γ' 
Κατανοµή, έτους 2020) 

 
Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, την απόδοση του 
ποσού των 131.692,16€, Γ΄ Κατανοµή έτους 2020, στις Σχολικές Επιτροπές για 
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/θµιας 
εκπαίδευσης σύµφωνα µε την µε αριθ.37/2020 απόφαση της ∆.Ε.Π. 
Αµαρουσίου ως εξής: 
1) Στην «Σχολική Επιτροπή Α’/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου» το 
ποσό των 
    62.763,87€ και 
2) Στην «Σχολική Επιτροπή Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου» το 
ποσό των  
    68.928,20€.  

 
 
                         (αρ. απόφασης 203/2020) 
 
 
 

  ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση ή µη παραχώρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 8ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Αµαρουσίου, στον Γυµναστικό Σύλλογο 
Αµαρουσίου (Γ.Σ.Α) για τη διενέργεια απογευµατινών µαθηµάτων 
καλαθοσφαίρισης 

 
Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε την παραχώρηση του 
γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αµαρουσίου, στον 
Γυµναστικό Σύλλογο Αµαρουσίου (Γ.Σ.Α) για τη διενέργεια απογευµατινών 
µαθηµάτων καλαθοσφαίρισης, µε την υποχρέωση των υπευθύνων για τη χρήση 
του χώρου: 
 
• Να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, 
• Να αποκαθιστούν άµεσα τις φθορές που τυχόν προκληθούν, 
• Να παραδίδουν καθηµερινά τους χώρους έτοιµους προς χρήση από τους 

µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 
• Να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα προγράµµατα έχουν όλοι και δεν θα 

εξαιρείται  κανείς λόγω οικονοµικοκοινωνικών κριτηρίων. 
• Να είναι ο φορέας υλοποίησης των δραστηριοτήτων υπεύθυνος για ότι 

αφορά στους αιτούµενους προς παραχώρηση χώρους οι οποίοι κατ’ 
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επιλογή του πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας για κάθε 
δραστηριότητα. Επίσης να λαµβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα 
ασφάλειας των χώρων και των συµµετεχόντων. 

 
 
                         (αρ. απόφασης 204/2020) 
 
 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή µη παραχώρησης σχολικών χώρων Α/βάθµιας Εκπαίδευσης 
Αµαρουσίου στη Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Αµαρουσίου (ΚΕ∆Α), 
για την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων στην σχολική χρονιά 2020-
2021 

 
 

Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, την παραχώρηση σχολικών 
χώρων Α/βάθµιας Εκπαίδευσης Αµαρουσίου στη Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
Αµαρουσίου (ΚΕ∆Α), όπως αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και προαύλιους 
χώρους, για την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων στην σχολική χρονιά 
2020-2021, µε την υποχρέωση των υπευθύνων για τη χρήση του χώρου: 
 
• Να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, 
• Να αποκαθιστούν άµεσα τις φθορές που τυχόν προκληθούν, 
• Να παραδίδουν καθηµερινά τους χώρους έτοιµους προς χρήση από τους 

µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 
• Να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα προγράµµατα έχουν όλοι και δεν θα 

εξαιρείται  κανείς λόγω οικονοµικοκοινωνικών κριτηρίων. 
• Να είναι ο φορέας υλοποίησης των δραστηριοτήτων υπεύθυνος για ότι 

αφορά στους αιτούµενους προς παραχώρηση χώρους οι οποίοι κατ’ 
επιλογή του πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας για κάθε 
δραστηριότητα. Επίσης να λαµβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα 
ασφάλειας των χώρων και των συµµετεχόντων. 

 
  

                                              (αρ. απόφασης 205/2020) 
 
 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
που αφορά:  "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους 
χώρους του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

 
Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιου, ενέκρινε, τη χορήγηση άδειας κοπής   

δένδρου, για την περίπτωση της οδού Πέλικα 64,σύµφωνα µε την εισήγηση του 
τµήµατος Αστικού Πρασίνου, της ∆/νσης περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου. 

 
Στην ως άνω περίπτωση το δένδρο θα αντικατασταθεί σε παραπλήσιο σηµείο, όπου αυτό 
επιτρέπεται. 
 
 
                                                                                                (αρ. απόφασης 206/2020) 
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ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 39/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Αµαρουσίου"  

 
 
Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, τη χορήγηση άδειας κοπής 

τεσσάρων (04) δένδρων, για την περίπτωση της οδού Κυκλάδων 2 και 
Άρτης, και πιο συγκεκριµένα, την κοπή των δένδρων µε αριθµό: 2,4,5,6 επί 
του διαγράµµατος κάλυψης, πλην του δένδρου  µε αρ. 7 (κυπαρίσσι), το 
οποίο βρίσκεται στη γωνία του οικοπέδου και δεν φαίνεται να παρεµποδίζει 
καµία λειτουργία επί του υπό ανέγερση συγκροτήµατος, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του τµήµατος Αστικού Πρασίνου, της ∆/νσης περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου. 

 
Στην ως άνω περίπτωση τα δένδρα θα αντικατασταθούν σε παραπλήσιο 
σηµείο, όπου αυτό επιτρέπεται. 

 
 
                                                                                                  (αρ. απόφασης 207/2020) 
 
 
 
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 40/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά: "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους 
χώρους του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

 
 
 

Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιου, ενέκρινε, τη χορήγηση χορήγηση άδειας κοπής 
για τις  περιπτώσεις:  

Α) Στις οδούς Κων/λεως, Βασ.Όλγας και Πανδώρας 1. 
Β) Στην οδό Κονδύλη 14. 
Γ) Στην οδό Κρήτης 11. 
 

σύµφωνα µε την εισήγηση του τµήµατος Αστικού Πρασίνου, της ∆/νσης περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου. 
 
Στις ως άνω περιπτώσεις τα δένδρα θα αντικατασταθούν σε παραπλήσιο σηµείο, όπου 
αυτό επιτρέπεται. 
 
 
 
                                                                                                  (αρ. απόφασης 208/2020) 
 
 
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 41/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά:  "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους 
χώρους του ∆ήµου Αµαρουσίου" 
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Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, τη χορήγηση άδειας κοπής ενός 

δέντρου, για την περίπτωση της οδού Φλοίας 6, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
τµήµατος Αστικού Πρασίνου, της ∆/νσης περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου. 

 
Στην ως άνω περίπτωση το δένδρο θα αντικατασταθεί σε παραπλήσιο σηµείο, 
όπου αυτό επιτρέπεται. 

 
 
 
                                                                                                  (αρ. απόφασης 209/2020) 
 
 
 
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 42/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή µη µεταφύτευσης δέντρων στο ΟΤ Γ 759 στην 
συµβολή των οδών Σαλαµινοµάχων, Βριλησσίων, Κερκύρας και Μητροπούλου 
στον ∆ήµου Αµαρουσίου, λόγω επείγουσας εφαρµογής της Υποχρεωτικής 
∆ίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης." 

 
 
 
Περίληψη απόφασης: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, τη µεταφύτευση δώδεκα (12) 

δέντρων, στο ΟΤ Γ 759, στην συµβολή των οδών Σαλαµινοµάχων, Βριλησσίων, 
Κερκύρας και Μητροπούλου στον ∆ήµου Αµαρουσίου, λόγω επείγουσας 
εφαρµογής της Υποχρεωτικής ∆ίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του γραφείου Αντιδηµάρχων του ∆ήµου. 

 
 
                                                                                               (αρ. απόφασης 210/2020) 
 
 

Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναρτώνται στη ∆ιαύγεια.  
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

ΣΜΥΡΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 


