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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, που θα
πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 04η Νοεµβρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00
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. Ε΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2020
2. 8η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου, οικονοµικού έτους 2020
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη της υπ΄αρ. 108/27-10-2020 απόφασης του ∆.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά στον καθορισµό του ύψους της
αποζηµίωσης του Προέδρου και των Μελών του ∆.Σ. της Επιχείρησης για την οικονοµική
χρήση 2020.
4. Έγκριση ή µη ορισµού ανώτατου ορίου επιτρεπόµενων ηµερών κίνησης, εκτός έδρας, των
αιρετών του ∆ήµου Αµαρουσίου, για το έτος 2021
5. Εγκριση απ' ευθείας µίσθωσης ακινήτου για τη µεταστέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών του ∆ήµου Αµαρουσίου
6. Επιστροφή κτιστής ατοµικής οστεοθήκης στο ∆ήµο και εκ νέου παραχώρηση αυτής
7. Έγκριση ή µη σχεδίου σύµβασης συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Αµαρουσίου και Ελληνικής

Εταιρείας Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ)
8. Έγκριση ή µη των παραδοθέντων οριστικών µελετών, βάσει της σύµβασης "Παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών του ∆ήµου Αµαρουσίου για την εκπόνηση πρότασης στο
πλαίσιο της πρόσκλησης ''Παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε
∆ηµοτικά Κτίρια'' µε κωδικό ΑΤΤ088"
9. Ένταξη της οδού Σπύρου Λούη στο εθνικό οδικό δίκτυο και υπαγωγή της συντήρησής της
στην αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής
10. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 58/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου Αµαρουσίου"
11. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 59/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: "Τροποποίηση στο ΟΤ 23 για την δηµιουργία πολυχώρου πολιτιστικών και
ψυχαγωγικών δράσεων για την διενέργεια κέντρου ηµερήσιας φροντίδας παιδιών µε
στέρηση όρασης (πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας), δηµιουργίας απασχόλησης παιδιών
µε νοητική στέρηση και αυτισµό"
12. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 60/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: "Τροποποίηση της πολεοδοµικής µελέτης της περιοχής Στούντιο Α (Παραρεµάτια
Περιοχή)"

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.

