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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
19450 
06/05/2021 

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 (18/2021) του Σώματος στις 10/05/2021 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00  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 Αξιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το έργο 

«Διανοίξεις οδών και πεζοδρόμων» 
2 Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 137/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και διενέργεια 

αξιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στο έργο «Ανακατασκευή – Συντήρηση οδών». 

3 Παράταση της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών καθώς και της ημερομηνίας της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού του δημόσιου έργου «Ανέγερση προσθήκης κατ  ́
επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
και λοιπών υποστηρικτικών χώρων» και ορισμός νέων ημερομηνιών 



 

4 Επιλογή εταιρείας για την καταστροφή (ανακύκλωση) κινητών αντικειμένων που δεν έχουν καμία 
αξία (κάδοι απορριμμάτων) 

5 Έγκριση ή μη Τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού για την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ως προς το άρθρο 5, που αφορά  την διάρκεια της 
σύμβασης. 

6 Έγκριση ή μη ανάθεσης εργασιών σε δικαστικούς επιμελητές για το έτος 2021. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 


