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             ΠΡΟΣ 
             1.  Τον ∆ήμαρχο  
             2.  Τους ∆ημοτικούς Συμβούλους  
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Σώματος στις 14/02/2012 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 19:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στο 
∆ημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα: 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ∆ήμου οικονομικού έτους 2012 
2. Εγκριση ή μη  της  υπ'αριθ 3/2012 '' Οριστικής μελέτης Ομβρίων Υδάτων 

περιοχής Στούντιο Άλφα'' 
3. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένα διαφημιστικά πλαίσια μέσα στα 

όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου 
4. Ενημέρωση του Σώματος επί καταγγελιών του ∆ημοτικού Συμβούλου κ. ∆. 

Κλαπάκη στο ΥΠΕΚΑ και παροχή από τον ίδιο στο Σώμα συγκεκριμένων 
στοιχείων επί των καταγγελιών του 

5. Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας (79) 
με τίτλο «∆ομή ανοικτής φροντίδας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  στο Ο.Τ.  722  
του ∆ήμου Αμαρουσίου» 

6. Εξουσιοδότηση ∆ημάρχου για να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες 
Προενταξιακές Ενέργειες (υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής, ορισμός 
Υπευθύνου Πράξης, προετοιμασία και υπογραφή Τεχνικού ∆ελτίου Εγκεκριμένης 
Πράξης, κτλ.) του Προγράμματος  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

7. Αποδόσεις ποσών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του 
Υπουργείου Εσωτερικών στο Ν.Π.∆.∆. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & 
Αλληλεγγύης ∆ήμου Αμαρουσίου" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.) για τους μήνες Νοέμβριο 
2011 και ∆εκέμβριο 2011, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

8. ∆ιαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο ύδρευσης (υποθ.Φρέρης Μιχαήλ - 
Γκιόκα Ιουλία) 

9. Συμπλήρωση της υπ'αριθ.407/11 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου που αφορά 
στην αύξηση αριθ.θέσεων πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, σπουδαστών 



Τ.Ε.Ι. στον ∆ήμο Αμαρουσίου 
10. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένες επιγραφές μέσα στα όρια του 

∆ήμου Αμαρουσίου (υπόθ.PET CITY AEBE) 
11.  Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένες επιγραφές και διαφημιστικά 

πλαίσια μέσα στα όρια του ∆ήμου Αμαρουσίου (υπόθ. CHRYSLER JEEP 
DODGE ΕΛΛΑΣ) 

12. ∆ιαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθ. Παυλοπούλου Ελισσάβετ) 
13. Εγκριση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας ∆ιάθεσης Τραπεζοκαθισμάτων 

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε Πεζόδρομους στο ∆ήμο 
Αμαρουσίου 

14. Τροποποίηση της υπ'αριθ.334/2011 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου του 
∆ήμου Αμαρουσίου 

15. Πρόσληψη Προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα στο ∆ήμο μας 

16. Ορισμός ∆ημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μελών της επιτροπής 
συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 
2012 

17. Ορισμός ∆ημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας ως μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής επί πειθαρχικών θεμάτων των υπαλλήλων του ν. 3584/200 

18. Εκμίσθωση Αιθουσών Εκδηλώσεων ∆ημοτικού Καταστήματος 
19. Τροποποίηση της υπ'αριθ.363/2007 απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου 

 
 
 

 
 

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
             ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

            ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΓΑΡ∆ΕΛΗΣ 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 
* Γραφείο ∆ημάρχου 
* Γενικό Γραμματέα ∆ήμου 
* Ιδιαίτερο Γραμματέα ∆ημάρχου 
* Γραφείο Αντιδημάρχων 
* Συμβούλους κ. ∆ημάρχου  
* ∆/νσεις ∆ήμου 
* ∆/νση  Νομικών Υποθέσεων 
* Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιμερών Συνεργασιών 
 
ΚΟΙΝ :  
* Κο Πίπα 
 


