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ΑΡ. ΠΡΩΤ. :
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 (9/2021) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου,
που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 11η Μαρτίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
12:00 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. 1η Υποχρεωτική Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2021

2. 1η Υποχρεωτική Αναµόρφωση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Αµαρουσίου
έτους 2021

3. Έγκριση ή µη της εξειδίκευσης πίστωσης και της διοργάνωσης των εκδηλώσεων που
αφορούν στη µελέτη «Ενοικίαση Ταινιών»
4. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση ή µη, της διοργάνωσης διαδικτυακών παραστάσεων
Καραγκιόζη, που αφορούν στη µελέτη «Αµοιβές καραγκιοζοπαικτών για συµµετοχή σε
παραστάσεις θεάτρου σκιών»
5. ∆ιόρθωση της υπ΄ αριθµ. 638/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
6. Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών συµβάσεων
Προµηθειών και έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού για την
προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων εργαλείων για τις ανάγκες του ∆ήµου
Αµαρουσίου».
7. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών – µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης,
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας µε τίτλο “ Συντήρηση
και Επισκευή Αρδευτικών Συστηµάτων Πρασίνου ”
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 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
9. Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών -Φυσικών Προσώπων) για την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2020και παράταση ισχύος αυτού για τα
έτη 2021-2022.
10. Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για το έργο «Αναβάθµιση και προσαρµογή
στο Π∆ 99/2017 των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Αµαρουσίου» και κατακύρωση
αποτελέσµατος
11. Ανανέωση σύµβασης για την περισυλλογή χρησιµοποιηµένων µαγειρικών ελαίων στο ∆ήµο
Αµαρουσίου για χρονικό διάστηµα ενός έτους
12. Έγκριση ή µη Συµβιβαστικού Καθορισµού Τιµής Μονάδος αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας µε
δικαιούχο αποζηµίωσης την κα Κοτζιά Μαρία του Σπυρίδωνος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
της Οικονοµικής Επιτροπής
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

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

