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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 (3/2021) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου,
που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 5η Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή 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/ 13-112020 (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. Έγκρισή περί απόφασης για τροποποίηση της µε αρ. πρωτοκόλλου 28088/21-07-2020

σύµβασης για την υπηρεσία ΄΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ΄΄
2. Έγκριση ή µη του µε αριθ. Πρωτ. 49767/14.12.2020 πρακτικού και ανάδειξη ή µη προσωρινού
αναδόχου συνοπτικού διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

3. Έγκριση ή µη του 1oυ Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού διεξαγωγής κλειστής διαδικασίας
για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά (µόνο βάσει τιµής)
4. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών της µελέτης
µε τίτλο «Μελέτη µέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
5. Έγκριση ή µη πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Συµβάσεων
Προµηθειών και ανάδειξη ή µη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού , άνω των ορίων δηµόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο “ Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού
παιδικών χαρών και δαπέδων ασφάλειας για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου
Αµαρουσίου χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ ”.
6. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισµού
για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων εργαλείων για τις ανάγκες του ∆ήµου
Αµαρουσίου».
7. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια-επισκευή-συντήρηση ελαστικών,
αεροθαλάµων και ζαντών».
8. Ακύρωση ή µη της υπ’αριθµ. 634/2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Αµαρουσίου ως προς την κατακύρωση των οµάδων 7 (Προµήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους
εργαζοµένους της Σχολικής Επιτροπής Α΄/βαθµιας εκπαίδευσης) και 8 (Προµήθεια γάλακτος για
τους δικαιούχους εργαζοµένους της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθµιας εκπαίδευσης) και µαταίωση
ή µη της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης για τις οµάδες 7 & 8.
9. Έγκριση ή µη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ :
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)"
10. Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ
ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
11. Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος αποζηµίωσης ιδιοκτησίας φερόµενων ιδιοκτητών
κ.κ. Κλεόβουλος Νικήτας, Κοροπιώτη Ιωάννη, Λίτσα ∆ηµήτριο, Μωραίτου Σοφία κλπ. µε Κ.Α
010815 στα Ο.Τ. 986-987 της περιοχής Σωρός Λάκκα- Κόττου. (υπόθεση Κλεόβουλου Νικήτα,
Κοροπιώτη Ιωάννη, Λίτσα ∆ηµήτριο, Μωραίτου Σοφία κλπ.) Φ. 4812
12. Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος από µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα για την
ιδιοκτησία µε κ.α. 0407011 στο Ο.Τ. 1153, της περιοχής «Κάτω Σωρός – Τύµβος –
Μαρµαράδικα» του ∆ήµου Αµαρουσίου. (υπόθεση Στανέλλος Μιλτιάδης) Φ. 5361.
13. Συµβιβαστικός καθορισµός αποζηµίωσης µε δικαιούχο το ∆ήµο Αµαρουσίου λόγω
προσκύρωσης εδαφικού τµήµατος, για την ιδιοκτησία µε Κ.Α. 1228 στο Ο.Τ. Γ476 της περιοχής
«Άγιος Θωµάς» του ∆ήµου Αµαρουσίου (υπόθ. Σιδεράτου Ευαγγελία).

14. Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος από µετατροπή εισφοράς γης σε χρήµα για την
ιδιοκτησία µε κ.α. 0403056 στο Ο.Τ. 1138, της περιοχής «Κάτω Σωρός – Τύµβος –
Μαρµαράδικα» του ∆ήµου Αµαρουσίου. (υπόθεση Μηνάς Χαράλαµπος και Μηνάς Νεκτάριος) Φ.
5375.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Της Οικονοµικής Επιτροπής

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

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

