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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
                                                                                                 Μαρούσι,
                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:
                                                                                                 ΠΡΟΣ:         

1. Τον Δήμαρχο

2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) 
με αριθμό 5/2023, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, που θα 
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 09/02/2023, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 19:30, σύμφωνα με το αρ. 78Ν.4954/2022, φεκ 136Α/09-07-2022, για τη λήψη 
απόφασης του κάτωθι θέματος:

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, να ενημερώσουν μέχρι τη 
Τετάρτη 08/02/2023 και ώρα 13:00, το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: dsymvoulio@maroussi.gr

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:: "Αφαίρεση 

Σιδερένιων Στηλών - επί του πεζοδρομίου που βρίσκεται στην πλευρά επί της Λεωφόρου 

Κηφισίας - στην πλατεία Αγ. Λαύρας"

2. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή μη 

προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΜΒΡΙΩΝ»"

3. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή μη 

προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΡΡΟΗ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» "

4. Έγκριση ή μη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: "Λήψη απόφασης 

για την έγκριση ή μη της υπαγωγής στη διαδικασία διαμεσολάβησης του ν. 4640/2019 της 
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ένδικης διαφοράς που αφορά στην από 30.12.2022 αγωγή του Φιλανθρωπικού Σωματείου 

με την επωνυμία ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ κατά του Δήμου Αμαρουσίου (ΓΑΚ 

132112/2022 και ΕΑΚ 3665/2022), εκκρεμούς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, με αίτημα την αποζημίωση του ενάγοντος Φιλανθρωπικού Σωματείου για την 

παράνομη προσβολή της κυριότητας και της νομής του επί ακινήτου ευρισκόμενου στο 

Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αρ. 41 (θέση Σοχώρια), 

εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός και εξήντα 

εκατοστών (4.821,60 τ.μ.). Παροχή συναίνεσης στο πρόσωπο της κυρίας Έλενας 

Κολτσάκη, δικηγόρου και διαπιστευμένης διαμεσολαβήτριας, όπως επιληφθεί της 

διαδικασίας διαμεσολάβησης. Διαβίβαση της υπόθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω του 

αντικειμένου της ένδικης διαφοράς"

5. Έγκριση ή μη και ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ¨Αμαρυσία Άρτεμις” 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»

6. Έγκριση ή μη  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός 

Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 08/2023 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση της πρώτης (1ης) 

τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 

2023

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 09/2023 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση της πρώτης (1ης) 

αναμόρφωσης του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 10/2023 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την κατάρτιση και έγκριση της 

εισηγητικής έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2023, προκειμένου η διαφορά τους να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό 

προϋπολογισμό, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012

10.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 11/2023 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση 

του αναμορφωμένου πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας (ΟΠΔ) της Επιχείρησης για το 

οικονομικό έτος 2023
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11.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 13/2023 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την έκδοση της 

Πράξης Αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Εσωτερικού 

Κανονισμού Υπηρεσιών της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου» με τους 

οριζόμενους στο Π.Δ. 85/2022 (Φ.Ε.Κ. 232/τ. Α’/17-12-2022) νέους κλάδους και ειδικότητες.

12.Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την 

απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» του Ο.Α.Ε.Δ.

13.Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το έργο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 31 (ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ)»

14.Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:  

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α) ΣΤΟ 1ο ΠΕΡΙΦ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ Β) ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ»

15.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

16.Έγκριση χορήγησης παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ»

17.Ενεργοποίηση ή μη της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης του υπ’ αριθμ. πρωτ. 

12292/19-03-2021 συμφωνητικού που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

18.Έγκριση ή μη προσθήκης μέλους στη Διατομεακή Συντονιστική Επιτροπή διαρκούς 

θεσμικού χαρακτήρα για θέματα υγείας, πρόνοιας, περιβάλλοντος & ποιότητας ζωής

19.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, 

εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2023 μετά 

των αναπληρωτών τους

20.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής 

Εκτίμησης-Καταλληλόλητας για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων και 

κινητών πραγμάτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2023

21.Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του Δήμου 

Αμαρουσίου για το έτος 2023 μετά των αναπληρωτών τους.

22.Έγκριση ή μη Μνημονίου Συνεργασίας για την διεξαγωγή και διοργάνωση εκδήλωσης του 

Δήμου Αμαρουσίου, για το 2ο μαθητικό διαγωνισμό Κεραμικής Βορείου Τομέα Αττικής.
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23.Λήψη απόφασης εκ νέου της υπ’ αριθμ. 268/2022 Α.Δ.Σ. σχετικά με την απόδοση ποσού, 

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη μίσθωση σχολικών μονάδων, 

χρονικής περιόδου από 01/11/2022 έως 30/11/2022

24.Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ.

      (Υπόθεση: α) Μ. Δ. του Π. με κωδ. καρτέλας 119185, β) Π. Σ. του Γ. με κωδ. καρτέλας 

154367, γ) Κ. Ν. του   Δ. με κωδ. καρτέλας 83580, δ) Μ. Α. του Γ. με κωδ. καρτέλας 66573, 

ε) Φ. Χ. του Π. με κωδ. καρτέλας 137074, στ) Π. Β. του Κ. με κωδ. καρτέλας 117884, ζ) Β. 

Ε. του Α. με κωδ. καρτέλας 75651,  η) Μ. Α. του L. με κωδ. καρτέλας 122645,   θ) Σ. Α. του 

Λ. με κωδ. καρτέλας 49694, ι) Π. Μ. του Π. με κωδ. καρτέλας 64802)

25.Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ.

(Υπόθεση: α) Σ. Μ. του Ε. με κωδ. καρτέλας 121450, β) Π. Σ-Σ. του Κ. με κωδ. καρτέλας 

189010, γ) Π. Α. του Γ. με κωδ. καρτέλας 189008, δ) Σ. Π. του Β. με κωδ. καρτέλας 205750, 

ε) Μ. Φ. του Γ. με κωδ. καρτέλας 128135, στ) Μ. Ξ. του Φ. με κωδ. καρτέλας 55810, ζ) Β. 

Κ.-Α. του Ε. με κωδ. καρτέλας 57004, η) Τ. Χ. του Ι. με κωδ. καρτέλας 93593, θ) Ο. Γ. του 

Φ. με κωδ. καρτέλας 153829, ι) Θ. Λ. του Α. με κωδ. καρτέλας 119209, κ) Γ. Α. του Μ. με 

κωδ. καρτέλας 119088)

26.Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ

(Υπόθεση: α) Κ. Φ. του Μ. α/α εγγρ. 197783 και Κ. Α. του Μ. α/α εγγρ. 197782, β) Θ. Γ. του 

Σ. α/α εγγρ. 211708, γ) Δ. Κ. του Φ. α/α εγγρ. 74855, Δ. Γ. του Φ. α/α εγγρ. 74856, Δ. Φ. 

του Γ.   α/α εγγρ. 21944, δ) Χ. Μ. του Δ. α/α εγγρ. 178942, Τ. Γ. του Ι. α/α εγγρ. 174677, ε) 

Α. Ι. του Α. α/α/ εγγρ. 77741, στ) Β. Σ. του Λ. α/α εγγρ. 196720 και Β. Χ. του Λ. α/α εγγρ. 

196719, ζ) Κ. Λ. του Ρ. α/α εγγρ. 190168, η) Θ. Μ. του Β. α/α εγγρ. 198716, θ) Μ. Γ. του Δ. 

α/α εγγρ. 187495 και Μ. Μ. του Γ. α/α εγγρ. 188885)

27.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 28 - 15 

κτιστής ατομικής οστεοθήκης.

28.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία Τ - 9 κτιστής 

ατομικής οστεοθήκης

29.Διαγραφή της χρέωσης για παράταση εκταφής της θανούσας Μ.Ε.

      (Υπόθεση: Μ.Α. του Δ. με κ/κ εγγρ. 86373)

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
* Γραφείο Δημάρχου
* Γενικό Γραμματέα Δήμου
* Γραφείο Αντιδημάρχων
* Συμβούλους Δημάρχου
* Δ/νσεις Δήμου

ΚΟΙΝ :
*ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.
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