ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Α' Υποστήριξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΜΑΡΟΥΣΙ : 8/5/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16981
ΠΡΟΣ
1. Τον ∆ήµαρχο
2. Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, που θα
πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 13η Μαΐου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 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/ 31-03-2020 (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. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α' τριµήνου, οικονοµικού έτους 2020, του ∆ήµου Αµαρουσίου
2. Έγκριση ή µη παράστασης της φιλαρµονικής ορχήστρας ∆ήµου Αµαρουσίου σε διάφορες
εκδηλώσεις."
3. Μεταστέγαση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
4. Έγκριση απευθείας µίσθωσης ακινήτων ή οικοπέδων για την στέγαση παραρτηµάτων
Νηπιαγωγείων ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορούν την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική
εκπαίδευση.
5. Έγκριση
Τροποποίησης της 241/2015 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ορισµός ως
Επιτροπής Παραλαβής Τροφίµων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής του για το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα ""Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής" του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020".

6. Έγκριση ή µη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και του Ν.Π.∆.∆.
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α. µε θέµα την υλοποίηση της πράξης "Προσαρµογή λειτουργούντων Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Αµαρουσίου στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού
πλαισίου αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 99/2017"
7. Έγκριση ή µη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και του Ν.Π.∆.∆.
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α. µε θέµα την υλοποίηση της πράξης " Αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον ∆ήµο Αµαρουσίου" µε κωδικό ΟΠΣ 5030262
8. Λήψη απόφασης για την επιλογή, το διορισµό και τον καθορισµό αµοιβής εταιρείας ορκωτών
ελεγκτών-λογιστών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου για τη διενέργεια τακτικού
διαχειριστικού ελέγχου της οικονοµικής χρήσης 2019.
9. Έγκριση ή µη της υπ' αριθµ. 17/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
"Μέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας µέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19"
10. Έγκριση ανανέωσης ή µη της διάρκειας µείωσης του ύψους µισθώµατος ακινήτου που
εκµισθώνει ο ∆ήµος (κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 4071/2012 και 4683/2020).

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.

