
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 
ΠΡΟΣ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
12376 
19/03/2021 

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). 

Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη, Ιωάννου Αικατερίνη, Βουρλάκη Αικατερίνη,Μαρτίνη Σταματία, Μπόγδανος 
Σπυρίδων, Κανάρη-Ντάλλη Κυριακή, Κούκουζας Πέτρος 

2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (11/2021) του Σώματος στις 23/03/2021 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:00  σύμφωνα με τις διατάξεις : 
α) Του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ / 7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  74 
του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133 Α΄ /19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ.8 του Ν. 
4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄ / 9/8/2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 
του Ν. 4635/ 2019(ΦΕΚ 167 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 κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ / 11.03.2019) 
γ) του με αριθμ. πρωτ. 18318/ 13-3-2020 (ΑΔΑ: 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» και 
δ) της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 40, Α.Π. : 20930/ 31-03-2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα: « Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID – 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων», 
με τηλεδιάσκεψη,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1 Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 252/2019 Aπόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
2 Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας 03 
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  στην πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία, 
ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» με κωδικό Πρόσκλησης: 118 (Α/Α 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589) 

3 Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για 
την υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ». 



 

4 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών. 
5 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 ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». 

6 Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:                                               
" Διαμόρφωση  πλατείας Ευτέρπης " 

7 Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : "  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ " 

8 Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών -Φυσικών Προσώπων) για   την αντιμετώπιση   
εκτάκτων   αναγκών   για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020 και παράταση ισχύος αυτού για 
τα έτη 2021-2022. 

9 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3) 
μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια) 

10 Σύνταξη ονομαστικής κατάστασης απόρων και οικονομικά αδύναμων δημοτών - κατοίκων του 
Δήμου Αμαρουσίου και δικαιούχων διατακτικής, για την προμήθεια αναγκαίων για την διατροφή 
τους ειδών, για το Πάσχα 2021». 

11 Έγκριση η μη καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εδαφικής  έκτασης εμβαδού 20,60 τμ. 
στο Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή «Σωρός Λάκκα Κόττου»  στο Ο.Τ 954 με κ.α.  012544, κατόπιν 
έκδοσης της υπ. αρ. 4398/2020 απόφασης Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο Δημόσιο). (Υπόθεση 
Κολιάκη Κωστούλα Φάκελος 2090) 

12 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας εντός του Ο.Τ. Γ1018 της 
περιοχής «Στούντιο Α» του Δήμου Αμαρουσίου με δικαιούχο αυτής την Τσουνιά Μαρία και 
υπόχρεο τον Δήμο Αμαρουσίου. 

13 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Φ. 5341). 

14 Έγκριση των όρων διακήρυξης κλειστής διαδικασίας Β’ Φάσης - Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, 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» 

15 Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθ. 31/2021 ΑΟΕ με θέμα:» 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)» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

* Γραφείο Δημάρχου 
* Γενικό Γραμματέα Δήμου 
* Γραφείο Αντιδημάρχων 
* Συμβούλους κ. Δημάρχου  
* Δ/νσεις Δήμου 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 
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19/03/2021 

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). 

Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη, Ιωάννου Αικατερίνη, Βουρλάκη Αικατερίνη,Μαρτίνη Σταματία, Μπόγδανος 
Σπυρίδων, Κανάρη-Ντάλλη Κυριακή, Κούκουζας Πέτρος 

2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (11/2021) του Σώματος στις 23/03/2021 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:00  σύμφωνα με τις διατάξεις : 
α) Του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ / 7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  74 
του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133 Α΄ /19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ.8 του Ν. 
4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄ / 9/8/2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 
του Ν. 4635/ 2019(ΦΕΚ 167 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 κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ / 11.03.2019) 
γ) του με αριθμ. πρωτ. 18318/ 13-3-2020 (ΑΔΑ: 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» και 
δ) της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 40, Α.Π. : 20930/ 31-03-2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα: « Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID – 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων», 
με τηλεδιάσκεψη,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1 Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 252/2019 Aπόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
2 Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας 03 
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  στην πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία, 
ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» με κωδικό Πρόσκλησης: 118 (Α/Α 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3589) 

3 Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για 
την υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ». 



 

4 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών. 
5 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 ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». 

6 Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:                                               
" Διαμόρφωση  πλατείας Ευτέρπης " 

7 Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : "  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ " 

8 Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών -Φυσικών Προσώπων) για   την αντιμετώπιση   
εκτάκτων   αναγκών   για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020 και παράταση ισχύος αυτού για 
τα έτη 2021-2022. 

9 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3) 
μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια) 

10 Σύνταξη ονομαστικής κατάστασης απόρων και οικονομικά αδύναμων δημοτών - κατοίκων του 
Δήμου Αμαρουσίου και δικαιούχων διατακτικής, για την προμήθεια αναγκαίων για την διατροφή 
τους ειδών, για το Πάσχα 2021». 

11 Έγκριση η μη καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εδαφικής  έκτασης εμβαδού 20,60 τμ. 
στο Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή «Σωρός Λάκκα Κόττου»  στο Ο.Τ 954 με κ.α.  012544, κατόπιν 
έκδοσης της υπ. αρ. 4398/2020 απόφασης Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο Δημόσιο). (Υπόθεση 
Κολιάκη Κωστούλα Φάκελος 2090) 

12 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας εντός του Ο.Τ. Γ1018 της 
περιοχής «Στούντιο Α» του Δήμου Αμαρουσίου με δικαιούχο αυτής την Τσουνιά Μαρία και 
υπόχρεο τον Δήμο Αμαρουσίου. 

13 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Φ. 5341). 

14 Έγκριση των όρων διακήρυξης κλειστής διαδικασίας Β’ Φάσης - Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, 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» 

15 Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθ. 31/2021 ΑΟΕ με θέμα:» 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)» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

* Γραφείο Δημάρχου 
* Γενικό Γραμματέα Δήμου 
* Γραφείο Αντιδημάρχων 
* Συμβούλους κ. Δημάρχου  
* Δ/νσεις Δήμου 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 


