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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 (6/2021) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου,
που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 19η 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 κορωνοϊού COVID – 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. Έγκριση ή µη του µε αρ. πρωτ. 5724/10.02.2021 πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής

συµβάσεων προµηθειών και έγκριση ή µη της Χρονικής Επιµήκυνσης που αφορά την µε αριθ.
πρωτ. 60625/23-12-2019 σύµβαση µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
(ΑΕΡΙΟ-ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ-ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ-ΣΟ∆Α-ΚΡΟΚΙ∆ΟΤΙΚΟ Κ.ΛΠ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΧΗΜΙΚΑ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της εταιρείας «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.».
2. Έγκριση ή µη του µε αρ. πρωτ. 5721/10.02.2021 πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής
συµβάσεων προµηθειών και έγκριση ή µη της Αποµείωσης της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης που αφορά στην µε αρ. πρωτ. 34756/10.09.2020 σύµβαση για την προµήθεια µε τίτλο
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID19».

3. Έγκριση ή µη του µε αριθ. Πρωτ. 5052/05.02.2021 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και
παρακολούθησης Συµβάσεων Προµηθειών και Έγκριση ή µη τροποποίησης (ενεργοποίηση
δικαιώµατος προαίρεσης) του µε αρ. πρωτ. 52992/08.11.2019 συµφωνητικού που αφορά στην
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ): ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α4:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ».
4. Έγκριση ή µη της υπ’αρ.09/2021 απόφασης του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Αµαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) αναµόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας 5Γ οικονοµικών
αποτελεσµάτων για το οικονοµικό έτος 2021.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη της υπ’αρ.06/2021 απόφασης του ∆.Σ. της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράµµατος ∆ράσης της Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2021.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη της υπ’αρ.07/2021 απόφασης του ∆.Σ. της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) αναµόρφωση του Ετήσιου
Προϋπολογισµού της Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2021.
7. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθ. 08/2021 απόφασης του ∆.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Αµαρουσίου που αφορά την κατάρτιση και έγκριση της εισηγητικής έκθεσης µε την οποία
τεκµηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονοµικού έτους 2021, προκειµένου η
διαφορά τους να χρηµατοδοτηθεί από το δηµοτικό προϋπολογισµό, µε βάση την παρ.1 του
άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.14 του άρθρου 10 του
Ν.4071/2012.
8. Σύνταξη των όρων διακήρυξης για την µίσθωση οικοπέδου για την εγκατάσταση του σταθµού
µεταφόρτωσης απορριµµάτων (ΣΜΑ) του ∆ήµου Αµαρουσίου για την κάλυψη των αναγκών του
τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων
9. Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος αποζηµίωσης απαλλοτριούµενης έκτασης λόγω
ρυµοτοµίας στο ∆ήµο Αµαρουσίου, περιοχή «Κάτω Σωρός-Τύµβος-Μαρµαράδικα» στο ΚΦ
1185.(Υπόθεση Σκρέκη Ιωάννα και Κόντου Αθανασίου, Φ. 5188)
10. Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΣΑΚΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ. 5378).

11. Εισήγηση για συµβιβαστικό καθορισµό τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας
εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 118 τµ. στη περιοχή Σωρός Λάκκα Κόττου του ∆ήµου στο
Ο.Τ. 363 µε κωδικό αριθµό 010908 για την οποία αναγνωρίστηκε δικαιούχος αποζηµίωσης µε
την υπ. αρ. 149/2020 απόφαση Μονοµ. Πρωτοδικείου Αθηνών – τµήµα η κα ΣβετλάναΤασκόβα
του Νικολάι Τασκόβ και της Ταµάρα Βορόνοβα, συζ. Αθανασίου Μαρουκέλλη. (υπόθεση
Τάσκοβα- Μαρουκέλλη) Φ. 1796
12. Πρόσληψη προσωπικού για τη λήψη µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας
σύµφωνα µε το νόµο 4745/6-11-2020
13. Υπηρεσίες απολύµανσης ∆ηµοτικών κτιρίων για την αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
σύµφωνα µε την Απόφαση Αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 9147, ΦΕΚ 534Β/10-02-2021.
14. Προµήθεια Θερµικών καµερών µε θερµοµέτρηση, ∆ηµοτικών κτιρίων για την αντιµετώπιση της
απρόβλεπτης ανάγκης αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα µε την
Απόφαση Αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 9147, ΦΕΚ 534Β/10-02-2021.
15. Προµήθεια κιτ αντισηπτικών λόγω κατεπειγουσών αναγκών, σύµφωνα µε την Απόφαση
Αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ. 9147, ΦΕΚ 534Β/10-02-2021.
16. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση), έγκριση ή µη
µελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και ορισµός Επιτροπής διαπραγµάτευσης λόγω εξαιρετικά
επείγουσας ανάγκης, της υπηρεσίας µε τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19»
17. Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για τη µεταφόρτωση ογκωδών απορριµµάτων
προς µεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Της Οικονοµικής Επιτροπής

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

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

