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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 (2/2021) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου, 
που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 13η Ιανουαρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
13:00 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. Πρόσληψη προσωπικού για τη λήψη µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας 
σύµφωνα µε το νόµο 4745/6-11-2020 

2. Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών συµβάσεων 
Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο ""∆ιοικητική υποστήριξη, υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων 
και ενεργειών δηµοσιότητας της Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2018- 
2019" Τµήµα Α: "∆ιοικητικές ∆απάνες και ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας Αποκεντρωµένων Προµηθειών Κ.Σ. 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ετών 2018-2019" Τµήµα Β: "Υλοποίηση 
Συνοδευτικών ∆ράσεων Αποκεντρωµένων Προµηθειών Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /∆ΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ετών 2018-2019" 

3. Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 622/2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως προς την 
ηµεροµηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συµµετοχής του διαγωνισµού 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"λόγω τεχνικού προβλήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ 

4. Έγκριση ή µη εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών σύµφωνα µε το 
Άρθρο 155 του Ν. 4412/16, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ" 

5. Έγκριση ή µη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 2ηςΣυµπληρωµατικής Σύµβασης του 
Έργου "∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ" 

6. Έγκριση ή µη Πρακτικού Ι ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου βαθµολόγησης 
των τεχνικών προσφορών, ηλεκτρονικού διαγωνισµού µελέτης µε τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ" 

7. Ανανέωση σύµβασης για την περισυλλογή ανακυκλώσιµων αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) και λαµπτήρων φωτισµού για χρονικό διάστηµα ενός έτους 

8. Έγκριση ή µη συµµετοχής του ∆ήµου Αµαρουσίου σε Ευρωπαϊκό πρόγραµµα στα πλαίσια του 
Erasmus+ Call: 2020/KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices/Strategic 
Partnerships for vocational education and training µε τίτλο"∆ίκτυο µαθητείας: Συνένωση των 
ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων ΕΕΚ µέσω ∆ικτύου Κέντρων Σταδιοδροµίας" (Apprenticeship Inter- 
network: Bringing together VET institutions and enterprises through a Network of Career Hubs Project 
Code: 2020-1-EL01-KA202-079076) 

9. Αποδοχή όρων της χρηµατοδότησης µε τίτλο "Αποκατάσταση- αξιοποίηση του ∆ιατηρητέου κτιρίου 
στην συµβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ 138 (93Α) στον ∆ήµο Αµαρουσίου" από 
το Πράσινο Ταµείο (Οριστικός Προϋπολογισµός 927.790,65 €, συµπ. ΦΠΑ - Προϋπολογισµός 
Ένταξης 556.674,39 € συµπ. ΦΠΑ) 

10. ∆ιαγραφή οφειλών για χρέωση δαπάνης κατασκευής και σύνδεσης µε τον αγωγό αποχέτευσης 
του Ιερού Ναού επί της οδού Ισοκράτους στο Μαρούσι 

11. ∆ιαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίµων Κ.Ο.Κ. 

12. "∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση προστίµων ∆.Τ. και ∆.Φ." 

Κ. Η. του Χ. α/α εγγρ. 75744 



Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Της Οικονοµικής Επιτροπής 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

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


