
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

        
       8.    Έγκριση ή µη εκµίσθωσης τµήµατος του  Ο.Τ  5  και καθορισµός αριθµού παραστάσεων για 
                 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
     
               
  

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδα Α' Υποστήριξη ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  074775 

ΠΡΟΣ 

1.  Τον ∆ήµαρχο  
2.  Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

9/12/2014 ΜΑΡΟΥΣΙ :  

∆εδοµένης της προσεγγίσεως της περιόδου των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
και των υπαλληλικών αδειών, επισήµων αργιών και των χρονικών ορίων εγκρίσεως των αποφάσεων 
από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής και προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη και 
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Eκτακτη 
συνεδρίαση του Σώµατος στις 11/12/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:30 σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα,  
Επικύρωση πρακτικών 9ης και 10ης συνεδρίασης έτους 2014 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 4η Αναµόρφωση προυπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. << Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου >> οικονοµικού έτους 2014 

2. 8η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2014 

3. 

4. 

Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή µισθωµάτων 
σχολικών µονάδων 
 

7.  

Απόδοση ποσού στην "Σχολική Επιτροπή Α'/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµαρουσίου" από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράµµατος που αφορά στον 
Εθελοντή Σχολικό Τροχονόµο για το Γ' τετράµηνο 2014 ( Σεπτέµβριος - ∆εκέµβριος  2014 ) 

6. 

Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Αµαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2014, των Α΄/βάθµιων και 
Β'/βάθµιων σχολείων ( ∆' Κατανοµή ) 

Έγκριση της υπ΄αρ. 68/2014 απόφασης «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α» 

Συµπλήρωση της µε αρ. 303/2014 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην 
<<Έγκριση ή µη της δωρεάν παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης ακινήτων του ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προς την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ -  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» 

5. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΓΑΡ∆ΕΛΗΣ 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 

* Γραφείο ∆ηµάρχου 
* Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου 
* Γραφείο Αντιδηµάρχων 
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου  
* ∆/νσεις ∆ήµου 
* Αυτοτελές Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ιµερών Συνεργασιών 

ΚΟΙΝ : κο Πίπα 
 


