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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

22/4/2019 ΜΑΡΟΥΣΙ :  

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Eκτακτη συνεδρίαση (13/2019) του Σώµατος στις 23/4/2019 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 19:30 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Έγκριση ή µη της υποβολής αιτήµατος στο ΥΠ.ΕΣ., για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, στο 

πλαίσιο του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι" σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 91 του 
Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/2018) 

2. ∆ιαγραφή διοικητικού προστίµου για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
Υπόθεση: Π.Ν του Σ. µε αρ.καρτ. 193098 / ID 190048 

3. ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση προστίµων Κ.Ο.Κ. α) Β. Σ. του Α. µε αριθ. εγγρ. 192023 
β) Κ. Ν. του Ν. µε αριθ. εγγρ. 187206 γ) Α. Γ. του Ι. µε αριθ. εγγρ. 186308 δ) Π. Ε. του Σ. µε αριθ. 
εγγρ. 192897 ε) " F.M.B. Γ. Ε. ΑΕ"  µε αριθ. εγγρ. 176951 στ) "P. ΧΡΗΜ. Μ. ΑΕ" µε αριθ. εγγρ. 
76650 ζ) "Αφοι Λ. ΟΕ" µε αριθ. εγγρ. 192018 η) "Ε. Λ. ΑΕ" µε αριθ. εγγρ. 48754 θ) C. J. του E. µε 
αριθ. εγγρ. 191875 

4. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένης κτιστής ατοµικής οστεοθήκης (υποθ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ) 

5. Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 
6. Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων µε Κωδικό 

Αριθµό Κτηµατογράφησης 0109, η οποία βρίσκεται στα Ο.Τ. Γ 421 της περιοχής "Άγιος Θωµάς 
Αµαρουσίου" του ∆ήµου Αµαρουσίου (Υπόθεση Γεροκωστοπούλου Μαρία Φ.4929) 

7. Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων µε Κωδικό 
Αριθµό Κτηµατογράφησης 020505, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 1079 της περιοχής "Επέκταση 
Αγίου Θωµά" του ∆ήµου Αµαρουσίου (Υπόθεση Καµπίτσης Ανδρέας και Καµπίτσης ∆ιονύσιος - 
Φ. 5032) 

8. Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων µε Κωδικό 
Αριθµό Κτηµατογράφησης 010150, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ360 της περιοχής "Σωρός-Λάκκα 
Κόττου" του ∆ήµου Αµαρουσίου (Υπόθεση Αλέξανδρου Καρδιακού και Κλεοπάτρας Καρδιακού - 
Φ. 4975) 

9. Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΩΝ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" , µετά την 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 

10. Έγκριση ή µη της 10/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Κυκλοφοριακά µέτρα ενίσχυσης κατακόρυφης και οριζοντιας σήµανσης σε διαβάσεις πεζών στα 
σχολεία του ∆ήµου" 

11. Έγκριση ή µη της 11/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Κυκλοφοριακά µέτρα ενίσχυσης υφιστάµενης σήµανσης για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής 
κυκλοφορίας επί των οδών Αναξαγόρα και Κοραή" 



        Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα κατ΄αρ. 67 παρ.5 του ν. 3852/2010, εξαιτίας της πρόσφατης    
        συγκρότησης σε Σώµα του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δεδοµένων των προθεσµιών 
        του αρ. 93 παρ.6 του ν.3463/2006. 

12. Έγκριση ή µη της 12/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις επί της οδού Κορυτσάς" 

13. Έγκριση ή µη της 13/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
"Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ΠΕ "Αγ. Θωµά" µετά την κατασκευή του έργου 
ποδηλατοδρόµου" 

14. Έγκριση ή µη της 14/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Χωροθέτηση 
Γωνιών Ανακύκλωσης στο ∆ήµο Αµαρουσίου" 

15. Έγκριση ή µη της 15/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Mετατόπιση -
µεταφύτευση δένδρων στις οδούς  αχίλλειου δραγατσανιου σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελετη 
15|2014" 

16. Έγκριση ή µη της 16/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή µη 
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ΠΕ Αγ. Θωµάς, στα πλαίσια του έργου «∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ»" 

17. Έγκριση ή µη της 17/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση η µη 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ΠΕ Πολύδροσο Αµαρουσίου, στα πλαίσια του έργου 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ»" 

18. Έγκριση ή µη της 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή µη 
θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 
59, στο Μαρούσι" 

19. Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισµού - απόσµησης φρεατίων υδροσυλλογής 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΙΩΤΗΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 

* Γραφείο ∆ηµάρχου 
* Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου 
* Γραφείο Αντιδηµάρχων 
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου  
* ∆/νσεις ∆ήµου 
* Αυτοτελές Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιµερών Συνεργασιών 

ΚΟΙΝ :  

* ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. 


