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ΠΡΟΣ 
 

1) TΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. 
Σταθούλης Σπυρίδων, Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας, Νικολαράκος Ιωάννης, Σαγρής    
Παναγιώτης, Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Βλάχου-Σταµατάκη Ελένη, Γώγου Μαρία, Καραµέρος 
Γεώργιος, Μπούρας Βασίλειος 

         (Σε περίπτωση κωλύµατος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τους αναπληρωτές σας). 
 

2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.  
Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη, Ιωάννου Αικατερίνη, Βουρλάκη Αικατερίνη, Μαρτίνη Σταµατία, 
Μπόγδανος Σπυρίδων, Κανάρη-Ντάλλη Κυριακή, Κούκουζας Πέτρος 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση (44/2020) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου, 
που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 14η ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 
11:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ / 7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 

µε το άρθρο 177, περ. β’ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167 
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 κορονοϊούCOVID – 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 κορωνοϊούCOVID – 19»  

δ) της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε Αριθµό Εγκυκλίου: 426, Α.Π. : 77233/ 13-11-
2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ-Υ∆4), µε θέµα: « Ενηµέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
δήµων κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων για τον περιορισµό  της διάδοσης της 
πανδηµίας», 

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

 

*Επικύρωση Πρακτικού 
 



 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. 9η   Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2020 

2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Αµαρουσίου και Νοµικών 
του Προσώπων οικονοµικού έτους 2021 

3. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του ∆ήµου ποσού 262.474,54€ προς κάλυψη έκτακτων και 
επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του κορονοϊού COVID-19» 

4. "Αποδοχή ένταξης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ ΚΑΙ Π.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 138 (93Α) ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ" 

5. ∆ιαβίβαση αιτήµατος περί διαγραφής προσαυξήσεων (εδ. β'παρ. 3 αρ. 174 ν3463/06), του Ν.Φ. µε 
αριθµό καρτέλας 059026 

6. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της υπηρεσίας µε 
τίτλο "Υπηρεσίες απολύµανσης ∆ηµοτικών κτιρίων για την αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" 

7. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της προµήθειας µε 
τίτλο "Προµήθεια φορητών Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης υπολογιστών, στο πλαίσιο της 
αντιµετώπισης της πανδηµίας του Covid-19" για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας των 
υπαλλήλων 

8. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών – µελέτης της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου ανάθεσης , κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
και συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και αξιολόγησης της εν λόγω προµήθειας 

9. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών - µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, επιλογή 
του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια µηχανηµάτων 
εργαλείων για τις ανάγκες του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

10. Έγκριση ή µη παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της Σύµβασης για τη µελέτη 
"ΣΧΕ∆ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

11. Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο "Αναβάθµιση και προσαρµογή στο Π∆ 99/2017 των 
∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

12. Έγκριση των όρων διακήρυξης κλειστής διαδικασίας Α' Φάσης - Πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: "Επείγουσα εκπόνηση µελέτης µε σκοπό την 
εκτέλεση έκτακτων εργασιών, για την αντιµετώπιση άκρως επικίνδυνης διάβρωσης και κατολίσθησης 
πρανούς, καθώς και κατά µήκους ρωγµής στην οδό Ερεσσού, στην Νέα Λέσβο Αµαρουσίου 

13. Έγκριση της υπ'αρ.114/2020 απόφασης του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου που αφορά την πέµπτη (5η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της 
Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2020 

14. Έγκριση της υπ'αρ.115/2020 απόφασης του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου που αφορά την πέµπτη (5η) αναµόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισµού της 
Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2020. 

 



15. Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περαίωσης  για το έργο "∆ιανοίξεις - ∆ιαµορφώσεις οδών 
στο ∆ήµο Αµαρουσίου" 

16. Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής αποζηµίωσης λόγω φθοράς του του Ι.Χ. αυτοκινήτου µε 
αριθµό κυκλοφορίας NZX 3022 (ΥΠΟΘΕΣΗ Ψ.Β. Φ.5280) 

17. Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής αποζηµίωσης λόγω φθοράς του του Ι.Χ. αυτοκινήτου µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΥΤΟ 9030 του κύριου Κ.Α. (ΥΠΟΘΕΣΗ Κ.Α. Φ.5287) 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 
* Γραφείο ∆ηµάρχου 
* Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου 
* Γραφείο Αντιδηµάρχων 
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου  
* ∆/νσεις ∆ήµου 
 

 


