
 
 

 

 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδα Α' Υποστήριξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :     14315 

ΠΡΟΣ 

1.  Τον ∆ήµαρχο  
2.  Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΜΑΡΟΥΣΙ :     3/4/2020 

Παρακαλείσθε να συµµετέχετε στη δια περιφοράς 7η συνεδρίαση (7/2020) του Σώµατος, σύµφωνα 
µε την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’ 55) και 
µε τη µε αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, στις 8/4/2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, (αποστείλατε την πρόθεση συµµετοχής 
σας, µέχρι τις 18:00 και τη ψήφο σας ανά θέµα από 18:30 έως 20:00 στο 
e-mail:dsymvoulio@maroussi.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 2η  Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2020 

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

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

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

5. 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.)" 

6. Λήψη Απόφασης για έγκριση ή µη περί καταβολής τροφείων στους Παιδικούς Σταθµούς κατά το 
ήµισυ για το µήνα Μάρτιο και τη µη καταβολή τροφείων για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η 
αναστολή λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών λόγω του κορωνοϊού Covid-19. 

7. Έγκριση µίσθωσης  ακινήτου, για την στέγαση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο) του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

8. "∆ιαδικασία απαλλαγής από τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 
επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των µέτρων 
αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19". 

9. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένου  Οικογενειακού Τάφου. 
10. Έγκριση ή µη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «∆ΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ» . 
11. Έγκριση ή µη της 8/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή µη 

χορήγησης άδειας διακοπής κυκλοφορίας λόγω αγώνα δρόµου της "Πανελλήνιας Ένωσης κατά 
του Νεανικού ∆ιαβήτη"." 



 

13. Έγκριση ή µη της 12/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Παραχώρηση 
αναπηρικής θέσης στάθµευσης οχήµατος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της οδού 
Ιπποκράτους αρ. 11, στην πολεοδοµική ενότητα Αγ. Φιλοθέη - Αµαρουσίου (υπόθεση κ. 
Αναστασιάδη Στυλιανού)." 

Ο Πρόεδρος 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

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. 

Έγκριση ή µη της 10/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή µη 
χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Αµαρουσίου." 

12. 


