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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μαρούσι 24/06/2020     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ      
ΜΟΝΑ∆Α Α' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
               ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ          

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/24.06.2020 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµαρουσίου στην 14η συνεδρίαση του, την Τετάρτη 24-
06-2020, που πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη, συζήτησε τα παρακάτω θέµατα που 
έλαβαν αριθµούς αποφάσεων 121 έως 134 έτους 2020: 
 

 
 

ΘΕΜΑ 1Ο : 5η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού   έτους 
2020 

 
Περίληψη απόφασης: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε τις πιστώσεις της 5ης Αναµόρφωσης του 
προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2020. 
 
       (αρ. απόφασης 121/2020) 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 239/2020 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε θέµα: «Έγκρίση ή µη ανάθεσης απευθείας µίσθωσης 
ακινήτου για τη στέγαση του παραρτήµατος 3ου & 12ου Νηπιαγωγείου 
∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
εκπαίδευση» 

 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε 1.το µε αριθµ.πρωτ. 21385/11-06-2020 
Πρακτικό Επιτροπής Καταλληλότητας, 2.το µε αριθµ.πρωτ. 21655/12-06-2020 
Πρακτικό Επιτροπής Εκτίµησης. 3.την ανάθεση απευθείας µίσθωσης του 
ακινήτου επί των οδών Μεσογείων αρ. 18 και Συγγρού, Ο.Τ 196 Πολεοδοµικής 
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Ενότητας Κοκκινιάς του ∆ήµου Αµαρουσίου, συνολικής επιφάνειας 126,58 τ.µ. 
µε προαύλιο χώρο 234,00 τ.µ.  
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη µε δυνατότητα 
παράτασης δύο ετών (2). Το ποσό της σύµβασης ανέρχεται σε 2.250,00 € ανά 
µήνα επί πλέον χαρτοσήµου. 
 
 
                      (αρ. απόφασης 122/2020)  
 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Μίσθωση ακινήτου για τη µεταστέγαση του Κεντρικού Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών ∆ήµου Αµαρουσίου  

                   
 
 

Περίληψη απόφασης:  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, τη µίσθωση ακινήτου για τη µεταστέγαση 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Πολεοδοµική Ενότητα του Κέντρου 
Αµαρουσίου και τη δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 παρ.2 του Π.∆ 270/81. 

  
 
                      (αρ. απόφασης 123/2020) 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο : Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

 
Περίληψη απόφασης: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, τη µίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση 
Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Αµαρουσίου και τη δηµοσίευση της 
περίληψης της διακήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 του Π.∆ 270/81. 

 
 
 
                      (αρ.απόφασης 124/2020) 
 

ΘΕΜΑ 5ο :  Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπό ίδρυση παραρτηµάτων 
Νηπιαγωγείων του ∆ήµου Αµαρουσίου για το σχολικό έτος 2020-2021 

 
Περίληψη απόφασης: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε: 
Α) Την στέγαση των νέων υπό ίδρυση παραρτηµάτων Νηπιαγωγείων για την 
σχολική χρονιά 2020-2021 
 
 

Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

1 3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
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3 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

4 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

5 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

6 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 
Για το  8ο Νηπιαγωγείο δεν κρίνεται απαραίτητη η στέγαση παραρτήµατος για 
τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό σκέλος. 
Β) Την στέγαση και  µεταφορά του 18ου Νηπιαγωγείου για την νέα σχολική 
χρονιά 2020-2021  σύµφωνα µε το υπ αριθ.πρωτ.19308/28-05-2020 πρακτικό 
της επιτροπής καταλληλότητας,  σε µισθωµένο οικόπεδο το οποίο βρίσκεται 
επί της οδού Ίωνος και Ανδρέα Συγγρού  (Ο.Τ.106)  εντός  του οποίου θα 
τοποθετηθούν προκατασκευασµένες αίθουσες.  
Γ) Την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών καθώς και των δαπανών 
συντήρησης των υπό ίδρυση  Παραρτηµάτων και της στέγασης του 18ου 
Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2020-2021. 
∆εν εγκρίνει, τη στέγαση παραρτήµατος του Ειδικού Νηπιαγωγείου 
Αµαρουσίου, δεδοµένων των δυσκολιών εξεύρεσης χώρων, ειδικά κατάλληλων 
για το σκοπό αυτό, όπου σύµφωνα µε το εισηγητικό έγγραφο της ∆.Ε.Π.Α. δεν 
είναι δυνατή η εύρεση χώρων για την στέγαση και λειτουργία παραρτήµατος 
στο δεδοµένο χρονικό διάστηµα. 
 
 
                      (αρ. απόφασης 125/2020) 
 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο :   Αποδοχή ή µη προτάσεων για δωρεά µελετών άνευ ανταλλάγµατος για 
την πράξη «Αποκατατάσταση – αξιοποίηση του ∆ιατηρητέου κτιρίου στην 
συµβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στον 
∆ήµο Αµαρουσίου 

 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, την αποδοχή της δωρεάς άνευ 
ανταλλάγµατος από την εταιρεία «KION ARCHITECTS A.E.», της 
αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης για το έργο: 
«Αποκατάσταση- αξιοποίηση του ∆ιατηρητέου κτιρίου στην συµβολή των οδών  
Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ 138 (93Α) στον ∆ήµο Αµαρουσίου». 
 
 
                                 (αρ. απόφασης 126/2020) 
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ΘΕΜΑ 7ο : Επιστροφή κτιστής ατοµικής οστεοθήκης στο ∆ήµο και εκ νέου 
παραχώρηση αυτής 

 
 

Περίληψη απόφασης: 
            Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, την περιέλευση στο ∆ήµο της υπ’ αριθµ. 45-

45 κτιστής ατοµικής οστεοθήκης και την εκ νέου παραχώρηση του δικαιώµατος 
χρήσης αυτής. 

 
 
 
                        (αρ. απόφασης 127/2020) 
 
 
 

ΘΕΜΑ 8ο :     Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένου Οικογενειακού Τάφου. 
 

Περίληψη απόφασης: 
            Το ∆ηµοτικό Συµβούλιου, ενέκρινε, την παραχώρηση χρήσεως οικογενειακού 

τάφου µετά την υπ’ αρθµ.πρωτ. 20735/5-6-2020 αίτηση. 
 
 
                                           (αρ. απόφασης 128/2020) 
 
 

ΘΕΜΑ 9ο :  Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένων κτιστών ατοµικών οστεοθηκών 
 
 

Περίληψη απόφασης: 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, την παραχώρηση χρήσης κτιστών ατοµικών 
οστεοθηκών, µετά τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 5233/31-1-20, 5278/31-1-20, 5515/31-
1-20, 5831/3-2-20, 5609/3-2-20, 5610/3-2-20, 5679/3-2-20, 5970/4-2-20 
 
                        (αρ. απόφασης 129/2020) 
 
 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 18/2020 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, την χορήγηση άδειας κοπής δένδρων για τις 
κάτωθι περιπτώσεις: 
A) Στην οδό Βασ. Σοφίας 15. 
B) Στην οδό Ηρώδου Αττικού 7. 
Στις ως άνω περιπτώσεις τα δένδρα θα αντικατασταθούν σε παραπλήσιο σηµείο 
όπου αυτό επιτρέπεται 

 
                                  (αρ. απόφασης 130/2020) 
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 19/2020 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: 

1. Τη χορήγηση άδειας κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) επί του πεζοδροµίου έναντι της 
οδού Μελισσίων 55. 
Στην ως άνω περίπτωση το δένδρο θα αντικατασταθεί σε παραπλήσιο σηµείο, όπου αυτό 
επιτρέπεται. 
2. Εντέλλει το τµήµα Αστικού Πρασίνου, της ∆/νσης περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
του ∆ήµου, όπως επανεξετάσει την περίπτωση κοπής ή µη του δέντρου που βρίσκεται 
στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 105. 

 
 
                                   (αρ. απόφασης 131/2020) 
 
 
 

 ΘΕΜΑ 12ο  : Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 20/2020 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 δύο (02) δένδρων 
(Μελίες), στο πεζοδρόµιο επί της οδού Θεµιστοκλέους 4-6. 
Στην ως άνω περίπτωση τα δένδρα θα αντικατασταθούν σε παραπλήσιο σηµείο,  
όπου αυτό επιτρέπεται. 
 
 
                         (αρ. απόφασης 132/2020) 
 
 
 

ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 22/2020 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Τροποποίηση στο ΟΤ Γ732 της περιοχής 
Ν. Μαρούσι – Σισµανόγλειο στην πολεοδοµική Ενότητα 14» 

 
 

Περίληψη απόφασης: 
            Το ∆ηµοτικό Συµβούλιου, ενέκρινε, την Tροποποίηση στο ΟΤ Γ732 της 

περιοχής Ν. Μαρούσι - Σισµανόγλειο στη Πολεοδοµική Ενότητα 14. 
 
Η τροποποίηση στο ΟΤ Γ732 της περιοχής Ν. Μαρούσι - Σισµανόγλειο στη Πολεοδοµική 
Ενότητα 14 γίνεται µε : 
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α) έγκριση ως πεζοδρόµου του εσωτερικού στο ΟΤ Γ732 µη εγκεκριµένου δρόµου ο 
οποίος ξεκινά από την οδό Κάλβου σήµερα είναι αδιέξοδος αλλά διατηρητέος αφού 
εξυπηρετεί τυφλές (αποκεκλεισµένες) ιδιοκτησίες , 
β) την έξοδο του πιο πάνω πεζοδρόµου στην οδό Μπιζανίου και τον χωρισµό του ΟΤ Γ732 
σε δύο το Γ732 το οποίο θα περικλείεται από τις οδούς Κ. Αγωνιστών, Κάλβου, 
προτεινόµενος ανώνυµος πεζόδροµος και Μπιζανίου και στο ΟΤ Γ732 Α το οποίο θα 
περικλείεται από τις οδούς Προτεινόµενος ανώνυµος πεζόδροµος.  Μπιζανίου, Πάρου και 
Κάλβου και 
γ) το χαρακτηρισµό ως κοινόχρηστου χώρου – χώρου παιδικής χαράς του γωνιακού 
οικοπέδου στη συµβολή των οδών Μπιζανίου και Πάρου όπως φαίνεται στο από 
Ιανουαρίου 2019 τοπογραφικό διάγραµµα του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού 
∆ηµητρίου Ασηµακόπουλου ελεγµένο και θεωρηµένο από την ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης 
ως προς τους όρους δόµησης, τις οικοδοµικές και ρυµοτοµικές γραµµές το οποίο από εδώ 
και στο εξής θα συνοδεύει την παρούσα. 

 
 
                         (αρ. απόφασης 133/2020) 
 
 
 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 23/2020 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Τροποποίηση σχεδίου στο ΧΕΥ Λ. Κύµης 
εντός του Ο.Τ. Γ. 995 της περιοχής «Άνω Ψαλίδι» του ∆ήµου µας στην 
πολεοδοµική ενότητα 17 «ΣΕΛΕΤΕ»» 

 
 
 

Περίληψη απόφασης: 
            Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενέκρινε, την τροποποίηση σχεδίου στο ΧΕΥ Λ. Κύµης 

εντός του Ο.Τ. Γ. 995 της περιοχής "Άνω Ψαλίδι" του ∆ήµου µας στη 
πολεοδοµική ενότητα 17 "ΣΕΛΕΤΕ", µε το χαρακτηρισµό του ως «Κοινόχρηστο 
Χώρο Πρασίνου και Ενεργητικής Αναψυχής» 
 
 
                         (αρ. απόφασης 134/2020) 
 
 

Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναρτώνται στη ∆ιαύγεια.  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 
 

ΣΜΥΡΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


