
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα Α' Υποστήριξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                                                                                                 ΜΑΡΟΥΣΙ : 24/12/2020 
                                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  51626 
 
                                                                                                 ΠΡΟΣ 
                                                                                                 1.  Τον ∆ήµαρχο  
                                                                                                 2.   Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Καλείστε να συµµετέχετε στη δια περιφοράς 24η Τακτική Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την 28η ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, 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»,  

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»,  

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

 
 
Αποστολή της πρόθεσης συµµετοχής σας, µέχρι τις 13:00 και την ψήφο σας ανά θέµα 

από 13:00 έως 13:30, στο e-mail: dsymvoulio@maroussi.gr. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου 
Εσωτερικών της ΙΒ' κατανοµής 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)" 

 



2. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για την καταβολή 
µισθωµάτων σχολικών µονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/9/2020 
έως 31/12/2020 

 
 
  

                                                                                                                                  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. 
 

 


