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2. Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, που θα
πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 15η ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 16:00
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. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2020
2. 9η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου, οικονοµικού έτους 2020
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021
4. Έγκριση παράτασης µίσθωσης ακινήτου
5. Καταβολή ή µη οφειλών, από µισθώµατα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 20192020, σε µηνιαίες δόσεις
6. Μείωση ή µη ύψους µισθωµάτων των σχολικών κυλικείων, έως 40%, για το σχολικό έτος
2020-2021

7. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/10/2020 µέχρι 30/11/2020 από τον Φόρο
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αµαρουσίου
8. 3η Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης.
9. 3η Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης.
10. 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 (∆' Κατανοµή, έτους 2020)
11. Απόδοση ποσού στη "Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου"
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράµµατος
που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο, για τους µήνες Σεπτέµβριο-∆εκέµβριο
2020
12. Έγκριση µελέτης για το έργο "Αναβάθµιση και προσαρµογή στο Π∆ 99/2017 των
∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Αµαρουσίου"
13. Τροποποίηση της µε αρ.πρωτ.298/2018 Απόφασης για αντικατάσταση µέλους επιτροπής
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ : ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)"
14. Έγκριση ή µη παραχώρησης κλειστού ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου Αγ. Θωµά στον
Γυµναστικό Σύλλογο Αµαρουσίου και στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όµιλο
15. Έγκριση ή µη επικαιροποιηµένης µελέτης µε τίτλο "Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Αγ.
Νικολάου Αµαρουσίου"
16. Έγκριση ή µη σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως
17. Έγκριση ή µη αιτήµατος για την ανάληψη της Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης του
ν.π.δ.δ. "Σύνδεσµος για τη Βιώσιµη ανάπτυξη των Πόλεων" (Σ.Β.Α.Π.) από το ∆ήµο
Αµαρουσίου.
18. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 70/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: "Τροποποίηση στο ΟΤ Γ732 της περιοχής Ν. Μαρούσι - Σισµανόγλειο στη
Πολεοδοµική Ενότητα 14 µε την έγκριση ιδιωτικού δρόµου σε πεζόδροµο και τη
δηµιουργία κοινοχρήστου χώρου παιδικής χαράς (Μη υποβολή ενστάσεων)."
19. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 71/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: "Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου Αµαρουσίου"
20. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 72/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: "Έγκριση ή µη τροποποίησης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην οδό Άρεως
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Στρατηγικού σχεδιασµού του ∆ήµου
Αµαρουσίου για την περίοδο 2020-2023

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.

