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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Α' Υποστήριξη Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                              ΜΑΡΟΥΣΙ : 
                                                                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

                                                                                                              ΠΡΟΣ
1. Τον Δήμαρχο 
2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση (17/2021) του Σώματος, με τηλεδιάσκεψη, στις 
16/11/2021 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 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 
77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 347/2021 χρηματικό κατάλογο
      Υπόθεση: Β.Β. (αριθμός καρτέλας: 210265)

2. Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 347/2021 χρηματικό κατάλογο
      Υπόθεση: Ε.Π. (αριθμός καρτέλας: 211672)

3. Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 347/2021 χρηματικό κατάλογο
      Υπόθεση: Κ.Π. (αριθμός καρτέλας: 3268)

4. Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 347/2021 χρηματικό κατάλογο
      Υπόθεση: Α.Π. (αριθμός καρτέλας: 211632)

5. Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 347/2021 χρηματικό κατάλογο
      Υπόθεση: Ι.Ν. (αριθμός καρτέλας: 211598)

6. Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 347/2021 χρηματικό κατάλογο
      Υπόθεση: Μ.Μ. (αριθμός καρτέλας: 211558)

7. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένων κτιστών ατομικών οστεοθηκών 
8. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένων κτιστών ατομικών οστεοθηκών
9. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης
10.Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του  Υπουργείου Εσωτερικών 

της Ι’ κατανομής 2021, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. 
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«Οργανισμός Κοινωνικής  Πολιτικής  και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»
11.Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/07/2021 μέχρι 30/09/2021, από τον Φόρο 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου
12.Έγκριση επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
13.Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 186/19-10-21 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
14.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 77/15-10-2021 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στον καθορισμό του ύψους της 
αποζημίωσης του  Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για την  οικονομική χρήση 
2021

15.Έγκριση ή μη διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων
16.Έγκριση ή μη της υπ. αρ. 86/2021 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμο        

Αμαρουσίου για την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμαρουσίου,
 για τη δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της πλατείας Αγίας Λαύρας προς την     
Επιχείρηση για τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων έτους 2021

17.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ»

18.Εγκριση ή μη, απευθείας μίσθωσης χωρίς δημοπρασία ακινήτου για την επέκταση της στέγασης 
του Ληξιαρχείου του Δήμου Αμαρουσίου

19.Έγκριση ή μη της δωρεάν παραχώρησης άνευ καταβολής τιμήματος ή άλλου ανταλλάγματος του 
Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγ. Θωμά στον Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου και στον 
Παναθηναΐκό Αθλητικό Όμιλο

20.Έγκριση ή μη τροποποίησης ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης οφειλής Δήμου Αμαρουσίου 
προς την Εθνική Τράπεζα

21.Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 146/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του χρόνου ταφής."

22.Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 148/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο 
(οδόστρωμα), επί της οδού Βασ.Αλεξάνδρου αρ. 18 (στη συμβολή με την οδό Πλουτάρχου), στο 
Μαρούσι."

23.Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 156/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Έγκριση ή μη παραχώρησης, ατελώς, σύμφωνα με το Ν. 4795/2021 – άρθρο 60, πρόσθετου 
κοινόχρηστου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σε επιχείρηση (ΚΥΕ) με έδρα επί της οδού 
Πέλικα 64, στο  Μαρούσι"

24.Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 157/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Τροποποίηση σχεδίου σε ιδιοκτησία εντός του κοινόχρηστου χώρου 495 για τη δημιουργία 
χώρου συνάθροισης κοινού με μικρό αναψυκτήριο και σε ταυτόχρονη τροποποίηση για τη 
δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 274 (ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)"

25.Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 158/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
" Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Αμαρουσίου"

26.Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 159/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις περιοχές Ν. Μαρούσι οδός (Αρετής), Εργατικές 
Κατοικίες οδός (Διονύσου) και στις διασταυρώσεις Κων.Καραμανλή- Ασπ. Καψαλά - Μεσογείων."

27.Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 171/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Οικοδομικού Τετραγώνου 285 στη πολεοδομική ενότητα 
10 της περιοχής της Κοκκινιάς παρά την οδό Δάφνης 51 στο ΟΤ 285 Α κατ’     εφαρμογή του 
άρθρου 88 του Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α) – Υποβολή Ενστάσεων"
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28.Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 172/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: 
"Προώθηση αιτήματος του Συλλόγου «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

    ΤΩΡΑ» της περιοχής «ΚΑΤΩ ΣΩΡΟΣ – ΤΥΜΒΟΣ – ΜΑΡΜΑΡΑΔΙΚΑ»"

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
* Γραφείο Δημάρχου
* Γραφείο Γενικού Γραμματέα
* Γραφείο Αντιδημάρχων
* Συμβούλους Δημάρχου
* Δ/νσεις Δήμου

ΚΟΙΝ :
* ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.


		2021-11-12T15:02:26+0200




