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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδα Α' Υποστήριξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  37152 

ΠΡΟΣ 

1.  Τον ∆ήµαρχο  
2.  Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

23/07/2021 ΜΑΡΟΥΣΙ :  

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (13/2021) του Σώµατος στις 27/07/2021 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 18:00 σύµφωνα µε τις από 11-3-2020 και 30-03-2020 ΠΝΠ "Κατεπείγοντα µέτρα 
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid- 19 και της ανάγκης 
περιορισµού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α'55) και µε τις µε αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α∆Α: 
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (Α∆Α: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 77233/13-11-2020 (Α∆Α: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1 Γ’  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2021 
2 4η Αναµόρφωση προυπολογισµού ∆ηµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2021 
3 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων β’ τρίµηνου οικονοµικού έτους 2021 του ∆ήµου Αµαρουσίου. 
4 Έγκριση ή µη δωρεάν παραχώρησης χρήσης ∆ηµοτικού Ακινήτου (Ο.Τ.5) στη δηµοτική 

επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» που 
βρίσκεται στη συµβολή των οδών Αµαρυσίας Αρτέµιδος και Γ. Πιτταρά στην περιοχή του Αγίου 
Θωµά ∆ήµου Αµαρουσίου, µε σκοπό τη διοργάνωση ενός πολιτιστικού και αθλητικού φεστιβάλ 
νέων. 

5 Έγκριση ή µη όρων σχεδίου δανειστικού συµβολαίου ενταγµένου στο ειδικό αναπτυξιακό 
πρόγραµµα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ". 

6 Έγκριση ή µη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά έγκριση ή µη 
χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Αµαρουσίου 

7 Έγκριση ή µη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά τροποποίηση των όρων 
δόµησης του από 25-5-1992(ΦΕΚ 552 ∆, 673 ∆) Π.∆., του από 28-4-1993(ΦΕΚ 504 ∆,) Π.∆ και 
του από 1-9-1997 (ΦΕΚ 788 ∆) Π∆ για τη περιοχή του Αγίου Θωµά 

8 Έγκριση ή µη υψοµετρικών µελετών σε περιοχή του Αγ. Θωµά. 
9 Συζήτηση για την Αντιµετώπιση της Πανδηµίας Covid 19 στο ∆ήµο Αµαρουσίου, µετά την 

εξάπλωση µεταλλάξεων. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 



 

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. 


