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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 (10/2021) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου,
που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 17η Mαρτίου 2021, ηµέρα Τετάρτη 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/ 13-112020 (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. Λήψη απόφασης, περί έγκρισης ή µη του σχεδίου του πολυετή προγραµµατισµού προσλήψεων
τακτικού προσωπικού 2022 - 2025
2. Έγκριση ή µη Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Ανέγερση διαδηµοτικού
καταφυγίου αδέσποτων ζώων» µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
«Σύνδεσµος για την Βιώσιµη Ανάπτυξη των Πόλεων»
3. Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση
της πλατείας Ηρώων Αµαρουσίου µε βιοκλιµατικό σχεδιασµό»
4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισµός δηµοτικού υπαλλήλου για την διαχείριση της πάγιας
προκαταβολής οικονοµικού έτους 2021”
5. ∆ιάθεση προσωπικού για λογιστικές υπηρεσίες στην ΚΕ∆Α
6. Έγκριση ή µη του µε αριθ. Πρωτ. 10390/08.03.2021 πρακτικού και έγκριση ή µη κατακύρωσης
αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».
7. Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών συµβάσεων
προµηθειών και έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού
για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια-επισκευή-συντήρηση ελαστικών, αεροθαλάµων και ζαντών»
8. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών – µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, επιλογή
του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9. «Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ. 30556 / 07-08-2020 σύµβασης
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Εταιρείας µε την επωνυµία«MICROBASE ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ»
10.Ορισµός τριµελούς επιτροπής διερεύνησης τιµών για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης του
∆ήµου Αµαρουσίου, στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» µε τίτλο «∆ράσεις
Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» (Πρόσκληση ΑΤ12).
11. Ορισµός τριµελούς επιτροπής διερεύνησης τιµώνγια την υποβολή δύο αιτήσεων χρηµατοδότησης
του ∆ήµου Αµαρουσίου, στοπρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», µε τίτλο «Smart
cities,ευφυείς εφαρµογές, συστήµατα και πλατφόρµες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια,ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισµό – τουρισµό και περιβάλλον,δράσεις και µέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δηµόσιας υγείας και τουπληθυσµού από την εξάπλωση της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19»(Πρόσκληση ΑΤ08).
12. Ορισµός τριµελούς επιτροπής διερεύνησης τιµώνγια την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης του
∆ήµου Αµαρουσίου, στο πρόγραµµαΑνάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός και
Αθλητισµός», µετίτλο «Ελλάδα 1821-2021» (Πρόσκληση ΑΤ14)
13. Ορισµός τριµελούς επιτροπής διερεύνησης τιµώνγια την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης του
∆ήµου Αµαρουσίου, στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» µε τίτλο «Χωριστή Συλλογή

Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων»(Πρόσκληση
ΑΤ04)
14. Έγκριση ή µη 8ης παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης της µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ Ο∆ΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ»
15. Έγκριση ή µη της 2ης παράτασης της ηµεροµηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου
«Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας
(επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισµού, καθαίρεση προσκτιµάτων και αλλαγή χρήσης από
κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)»
16. Έγκριση ή µη, της ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη, των υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων (D.P.O.) του ∆ήµου Αµαρουσίου, σε εκτέλεση του Γενικού Κανονισµού
Προστασίας ∆εδοµένων, που έχει τεθεί σε εφαρµογή από 25.05.2018 σε συνδυασµό µε το
Ν.4624/29-08-2019, σε εκτέλεση της υπ’ αριθµόν 64/2020 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Αµαρουσίου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Της Οικονοµικής Επιτροπής

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

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

