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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να συµµετέχετε στη δια περιφοράς 9η Συνεδρίαση (9/2020) του Σώµατος, σύµφωνα µε
τις από 11-3-2020 και 30-03-2020 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 τις µε αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 ( Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (Α∆Α:
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 28/04/2020 ηµέρα Τρίτη 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. 3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2020.
2. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών
της ∆' κατανοµής 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.∆.∆.
"Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)"
3. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένων κτιστών ατοµικών οστεοθηκών.
4. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 11/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
"Επικαιροποίηση σηµειακών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην περιοχή Στούντιο Α΄ (Χρυσάνθου
Τραπεζούντος κ.α.)".
5. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ.14/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
"Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθµευσης οχήµατος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί
της οδού ∆άφνης αρ. 19, στην πολεοδοµική ενότητα Κοκκινιά - Αµαρουσίου (υπόθεση κ. Κουνή
Αντώνιου)".
6. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ.14/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
"Tροποποίηση στο ΟΤ Γ745 της περιοχής Ν. Μαρούσι - Σισµανόγλειο στη Πολεοδοµική Ενότητα
14 µε το χαρακτηρισµό οικοπέδου ως πολιτιστικό κτήριο".

Ο Πρόεδρος
Του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

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.

