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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
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (17/2021) του Σώματος στις 05/05/2021 ημέρα
Τετάρτη 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
Έγκριση ή μη σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για τις εργασίες φυτοπροστασίας ειδών
δένδρων, θάμνων και χλοοτάπητα».
2
Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Διανοίξεις - Διαμορφώσεις
οδών στο Δήμο Αμαρουσίου»
3
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο δημοτικό
σχολείο Αμαρουσίου, για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και λοιπών
υποστηρικτικών χώρων»

4

5

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 15/2021 μελέτης του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής
κλειστού γηπέδου Σπύρου Λούη», της διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (άρθρ. 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016) για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλειστού γηπέδου
Σπύρου Λούη», προϋπολογισμού μελέτης 1.180.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
καθώς και των όρων της συνημμένης πρόσκλησης
Έγκριση Πρακτικού ΙΙι αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών της μελέτης με
τίτλο «Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών» και κατακύρωση του ανωτέρου

6

Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού
κολυμβητήριου Αμαρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ»
7
Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω απαλλοτριούμενης έκτασης και επικειμένων λόγω
ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή «Σωρός- Λάκκα- Κόττου» στο Ο.Τ 898 στο δικαιούχο
Χαζάκη Βασίλειο. (Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887)
8
Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως απαλλοτριούμενης έκτασης λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο
Αμαρουσίου, περιοχή «Σωρός - Λάκκα - Κόττου» στο Ο.Τ. 897 (Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ. 4887).
9
Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης δικηγορικής αμοιβής λόγω ανάθεσης στον δικηγόρο
Παντελή Αμούργη χειρισμού δικαστικής υπόθεσης, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της και της
απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για τον χειρισμό της (υπόθεση «Ελεήμων Εταιρία –
Καρέλλα Φ.658»).
10 Εισήγηση για έγκριση καταβολής αποζημίωσης συμβιβαστικώς καθορισθείσας με την υπ. αρ.
57/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου λόγω ρυμοτομίας εδαφικής
έκτασης συνολικού εμβαδού 118 τμ. στη περιοχή Σωρός Λάκκα Κόττου του Δήμου 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 Απαλ/σεων η κα Σβετλάνα Τασκόβα
του Νικολάι Τασκόβ και της Ταμάρα Βορόνοβα, συζ. Αθανασίου Μαρουκέλλη. (υπόθεση
Τάσκοβα- Μαρουκέλλη) Φ. 1796
11 Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 3807/2021 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία- Τμήμα Ενοχικό) που αφορά την υπ’
αριθ. Πρωτ. 53869/15.11.2017 αγωγή της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.»
κατά του Δήμου Αμαρουσίου
12 Εισήγηση για ανάθεση ή μη της εκδίκασης των Εφέσεων με αρ. εισ. ΕΦ1785/2020 και
ΕΦ1784/2020 στη Δικηγορική Εταιρία Κ.&Κ. Πέρρου εκπροσωπούμενη από τη Διαχειρίστρια
Αικατερίνη Πέρρου (Υπόθεση «ΔΕΑΔΑ» Φ. 5083)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
* Γραφείο Δημάρχου
* Γενικό Γραμματέα Δήμου
* Γραφείο Αντιδημάρχων
* Συμβούλους κ. Δημάρχου
* Δ/νσεις Δήμου

