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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, που θα
πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 23η Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Τρίτη 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. Aντικατάσταση τακτικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. "Σχολική
Επιτροπή A'/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου".
2. Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή του ως Προέδρου στη ∆ηµοτική
Επιτροπή Παιδείας ∆ήµου Αµαρουσίου και επιλογή των Παραγωγικών Τάξεων που θα
συµµετάσχουν στην σύνθεσή της, για την διετία 2021-2022
3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά,
εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγµάτων του ∆ήµου Αµαρουσίου για το έτος 2021 µετά
των αναπληρωτών τους

4. Έγκριση ορισµού ∆ηµοτικών Συµβούλων µετά των αναπληρωτών τους ως µελών της
επιτροπής Εκτίµησης-Καταλληλόλητας για την µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά, εκποίηση
ακινήτων και κινητών πραγµάτων του ∆ήµου Αµαρουσίου για το έτος 2021
5. Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειµένων που δεν έχουν καµία αξία του ∆ήµου
Αµαρουσίου για το έτος 2021 µετά των αναπληρωτών τους
6. Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Αµαρουσίου, στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Σικιαριδείου Ιδρύµατος Απροσάρµοστων Παίδων
7. Έγκριση ή µη Σύστασης ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας βάσει του Ν. 4604/2019
8. Έγκριση ή µη της δηµιουργίας Forum Νέων καθώς και έγκριση ή µη του καταστατικού
λειτουργίας του
9. Έγκριση ή µη:
α) Αποδοχής χρησιδανείου µεταξύ ΟΑΕ∆ και ∆ήµου Αµαρουσίου για την δωρεάν κατά
χρήση, παραχώρηση εννέα ( 9 ) καταστηµάτων, συνολικής επιφάνειας 371,14 τ.µ., στον
οικισµό εργατικών κατοικιών "ΜΑΡΟΥΣΙ Ι".
β) Της δωρεάν χρήσης, παραχώρησης και διαχείρισης εννέα ( 9 ) καταστηµάτων,
συνολικής επιφάνειας 371,14 τ.µ., στον οικισµό εργατικών κατοικιών "ΜΑΡΟΥΣΙ Ι" του
∆ήµου Αµαρουσίου στον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α
10. ΄Εγκριση ή µη: Παραχώρησης κτιρίου ιδιοκτησίας ∆ήµου Αµαρουσίου επί των οδών Γ.
Παπανδρέου 17 και Σαράφη, προς το Ν.Π.∆.∆ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α),για
τη στέγαση του 1ου Περιφερειακού παραρτήµατος Κ.Α.Π.Η Αναβρύτων.
11. Έγκριση ή µη αντικατάστασης µέλους Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: "∆ιαδροµές ζωής - πνοή περιβάλλοντος στο Μαρούσι"
12. Έγκριση υψοµετρικής µελέτης του Ο.Τ. Γ542- Γ543 (Πεζόδροµος - αδιάνοικτος) στην
περιοχή Κάτω Ψαλίδι του ∆ήµου Αµαρουσίου
13. Έγκριση ή µη όρων επενδυτικών δανείων ενταγµένων στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα
"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ".
14. Έγκριση ή µη του εγχειριδίου µε τίτλο "Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άµεση/Βραχεία ∆ιαχείριση των Συνεπειών από την εκδήλωση Σεισµών µε την κωδική
ονοµασία "ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ" του ∆ήµου Αµαρουσίου"
15. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 2/2021 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. 19/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
αφορά :"Τρίµηνη αναστολή έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών
εργασιών εκτός της κατοικίας στη Ζ.Ο.Ε. Σισµανογλείου.'
17. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 20/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
αφορά : " Τροποποίηση της υπ' αρ. 55/2020 απόφασης "Παραχώρηση αναπηρικής θέσης
στάθµευσης οχήµατος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της οδού Ελευθέρων
Πολιορκηµένων αρ. 9, στην πολεοδοµική ενότητα Σωρός - Αµαρουσίου (υπόθεση κ.
Ε******ΑΝ Μ***ΟΝ)''
18. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 21/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
αφορά : " Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθµευσης οχήµατος σε κοινόχρηστο χώρο
(οδόστρωµα), επί της οδού Κανάρη αρ. 14, στην πολεοδοµική ενότητα Ανάβρυτα Αµαρουσίου (υπόθεση κ. Ν..Ο Ν…ΛΑ)"
19. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 22/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
αφορά : " Καθορισµός χρόνου ταφής βρεφών."

20. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 26/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
αφορά : "Τροποποίηση στο ΟΤ 201Β της περιοχής Κέντρο στη συµβολή των οδών Β.
Σοφίας και ∆. Ράλλη (ενστάσεις)"
21. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 27/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
αφορά : "Τροποποίηση στο ΟΤ 23 της περιοχής Άγιος Νικόλαος επί των οδών Β.
Αλεξάνδρου και Αριστοφάνους (ενστάσεις)"

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.

