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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
20549 
13/05/2021 

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 (19/2021) του Σώματος στις 17/05/2021 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 Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: 
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»  με τίτλο : 
«Αστική Αναζωογόνηση» 

2 Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: 
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»  με τίτλο : «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών 
αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» 



 

3 : Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: 
«Ψηφιακή Σύγκλιση»  με τίτλο : «Ψηφιακές υπηρεσίες ενίσχυσης της Διοικητικής ικανότητας και 
ανάπτυξη συστήματος τηλεργασίας-απομακρυσμένης επικοινωνίας για την προστασία από την 
εξάπλωση της πανδημίας του Covid 19 στον Δήμο Αμαρουσίου» 

4 Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: 
«Ψηφιακή Σύγκλιση»  με τίτλο : «ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ 
ΠΟΛΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» 

5 Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε.8-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΙ Π.Ε.7-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» για την 
υποβολή πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για 
την Tοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και 
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική 
Αναζωογόνηση» 

6 Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων 
Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό» 

7 Πρόσκληση οικονομικών φορέων για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ». 

8 Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού 
κολυμβητήριου Αμαρουσίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ» 

9 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
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ” 

10 Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 317/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αμαρουσίου για την ανάθεση χειρισμού δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο, λόγω της 
ιδιαίτερης σημασίας της και της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας για τον 
χειρισμό της (Δικάσιμος 13-05-2021, Συμβούλιο της Επικρατείας, κατόπιν αναβολής από 
10-12-2020) (υπόθεση ΒΛΑΧΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ). 

11 Εισήγηση για έγκριση ή μη επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 490/2020 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση χειρισμού και εντολής πληρεξουσιότητας για 
εκπροσώπηση του Δήμου Αμαρουσίου ως πολιτικώς ενάγοντα (υπόθεση ENERGA και 
HELLASPOWER) στον Άρειο Πάγο στη συζήτηση της 26-5-2021 της αναίρεσης που άσκησε ο 
Αριστείδης Φλώρος κατά της δευτεροβάθμιας απόφασης που τον καταδικάζει, σε «εξωτερικό» 
δικηγόρο, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της και της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για τον 
χειρισμό της. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 


