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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδα ∆' Υποστήριξη  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :9551 

ΠΡΟΣ 

TΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ κ.κ. 1) 

Μαρούσι :  03/03/2021 

Κάββαλος Ευάγγελος, Τσιπουράκης Στέφανος, Πέππας Νικόλαος, Λέκκα Καλαντζάκη 
Ελένη, Κόνιαρης Πέτρος, Ιωάννου Αικατερίνη, Κανάρη Ντάλλη Κυριακή, Κούκουζας Πέτρος 
(Σε περίπτωση κωλύµατος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τους αναπληρωτές σας). 

Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Καραµέρος Γεώργιος, Μπούρας Βασίλειος, Μπόγδανος 
Σπυρίδων,Μαρτίνη Σταµατία. 

ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ κ.κ.  2) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Παρακαλείσθε να συµµετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης (4/2021) του 
Σώµατος, την 8η Μαρτίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ / 7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε 

το άρθρο 177, περ. β’ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167 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»  

δ) Της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε Αριθµό Εγκυκλίου: 426, Α.Π. : 77233/ 13-11-
2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ-Υ∆4), µε θέµα: « Ενηµέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
δήµων κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων για τον περιορισµό  της διάδοσης της 
πανδηµίας  

ε) Το υπ΄ αριθµ.3957Β/2020ΦΕΚ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου 
Αµαρουσίου. 

1. 
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2. Επανεξέταση της υπ’ αρ. 7/2020 απόφασης σχετικά µε την «Έγκριση παραχώρησης µιας   
        θέσης στάθµευσης φορτηγού» επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 7, στην πολεοδοµική  
        ενότητα Ν. Τέρµα – Αµαρουσίου. 
3. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 40              
        (έµπροσθεν εισόδου εµπορικού κέντρου ΑΙΘΡΙΟ).  

     4.     Έγκριση ή µη χωροθέτησης µίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο  
              χώρο (οδόστρωµα), επί της οδού Λουκή Ακρίτα αρ. 4 (στο τµήµα µεταξύ των  
              οδών Πιττακού & Αρίωνος), στο Μαρούσι. 

5.    Έκδοση παραχωρητηρίων οικογενειακών τάφων.   
6.    Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένης κτιστής ατοµικής οστεοθήκης. 
7.    Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένης κτιστής ατοµικής οστεοθήκης. 
8.    Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του χρόνου ταφής. 
9.    Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του χρόνου ταφής. 
10.    Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του χρόνου ταφής. 
11.    Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του χρόνου ταφής. 
12.    Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του χρόνου ταφής. 
13.    Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του χρόνου ταφής. 
14.    Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του χρόνου ταφής. 
15.    Έγκριση ή µη αιτήµατος για παράταση του χρόνου ταφής. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 
 
 
* Γραφείο ∆ηµάρχου 
* Γενική Γραµµατέα ∆ήµου 
* Γραφείο Αντιδηµάρχων 
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου  
* ∆/νσεις ∆ήµου 
 


