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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, που θα
πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 9η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00
σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ / 7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133 Α΄ /19-07-2018) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο
114, παρ.8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄ / 9/8/2019), µε το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ.
1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/ 2019(ΦΕΚ 167 Α΄/ 30-10-2019), και µε το άρθρο
10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/ 11-3-2020).
β) του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα µέτρα
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορονοϊού COVID – 19 και
της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του»
(ΦΕΚ 55 Α΄ / 11.03.2019),
γ) του µε αριθµ. πρωτ. 18318/ 13-3-2020 (Α∆Α: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)εγγράφου του
Υπουργείου Εσωτερικών, µε θέµα «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήµων, των
περιφερειών και των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων , κατά το διάστηµα λήψης
των µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19» και
δ) της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε Αριθµό Εγκυκλίου: 40, Α.Π. : 20930/ 31-032020 (Α∆Α: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), µε θέµα: « Ενηµέρωση για την εφαρµογή του
κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID – 19, αναφορικά µε την
οργάνωση και λειτουργία των ∆ήµων», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ή µη της 342/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: "Υποβολή
προς έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2019"
2. Αντικατάσταση ή µη µέλους και εκ νέου συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και Προµηθειών του N.4412/2016
3. Επιχορήγηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Αµαρουσίου µε την
επωνυµία "Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου ΑµαρουσίουΑµαρυσία Άρτεµις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.)"

4. Έκτακτη 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.) στα πλαίσια προστασίας για την Αντιµετώπιση της
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης του
Κορωνοϊού COVID - 19"
5. Αίτηµα περί ανάληψης υποχρέωσης καταβολής αποζηµίωσης, λόγω απαλλοτρίωσης στην
Κόσκορου Καλλιόπη, στην Ελένη Πάλλη του Σωτηρίου και της Χρυσούλας, χήρας
Κωνσταντίνου Τσόλια κ.λπ, για λογαριασµό των αιτούντων-οφειλετών Παναγιώτη Παλυβά,
Αντωνίας Σκούρκου και Αγγελικής Σκούρκου και σε εφαρµογή του από 14-11-1977
∆ιατάγµατος (ΦΕΚ 464 ∆714-11-1977), των υπ' αριθ. 21/1994 και 3/2008 πράξεων
αναλογισµού και αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας και της υπ' αριθ. 1303/2020 αποφάσεως
του Τριµελούς Εφετείου Αθηνών
6. Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
"ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α"
7. Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
"∆ΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ"
8. Έγκριση µελέτης µηκοτοµής οδού Κονίτσης από τη συµβολή της µε την οδό Κέκροπος έως
τη συµβολή της µε την οδό Αγίου Αθανασίου στην περιοχή Σωρός του ∆ήµου Αµαρουσίου
9. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένων κτιστών ατοµικών οστεοθηκών
10. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Z' κατανοµής 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου
Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)"
11. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Η' κατανοµής 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου
Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)
12. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2020, των
Α/βάθµιων και Β/βάθµιων σχολείων (Γ' Κατανοµή, έτους 2020)
13. Έγκριση ή µη παραχώρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Αµαρουσίου, στον Γυµναστικό Σύλλογο Αµαρουσίου (Γ.Σ.Α) για τη διενέργεια
απογευµατινών µαθηµάτων καλαθοσφαίρισης
14. Έγκριση ή µη παραχώρησης σχολικών χώρων Α/βάθµιας Εκπαίδευσης Αµαρουσίου στη
Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Αµαρουσίου (ΚΕ∆Α), για την διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων στην σχολική χρονιά 2020-2021
15. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου Αµαρουσίου"
16. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 39/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου Αµαρουσίου"
17. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 40/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου Αµαρουσίου"
18. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 41/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου Αµαρουσίου"

19. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 42/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: "Έγκριση ή µη µεταφύτευσης δέντρων στο ΟΤ Γ 759 στην συµβολή των οδών
Σαλαµινοµάχων, Βριλησσίων, Κερκύρας και Μητροπούλου στον ∆ήµου Αµαρουσίου, λόγω
επείγουσας εφαρµογής της Υποχρεωτικής ∆ίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης

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.

