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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

ΠΡΟΣ

1)

ΜΑΡΟΥΣΙ : 

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 (43/2021) του Σώματος στις 24/11/2021 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 7η   Αναμόρφωση προϋπολογισμου Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2021
2 «Καθορισμός συντελεστού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για       

  το έτος 2022»
3 Λήψη απόφασης για την  αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών

 του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022»
4 Έγκριση ή μη πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προμηθειών και 

ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια υδραυλικών υλικών»
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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 ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ”

6 Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες 
συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού”».

7 Έγκριση ή μη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών  καθώς 
και της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία με τίτλο  <<δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής ορχήστρας για 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου>>.

8 Δωρεά υλικών για αναβάθμιση της εγκατάστασης του Ανοιχτού Γηπέδου      Αθλητικού χώρου στο 
πάρκο της οδού Ζεκάκου.

9 Έγκριση η μη καταβολής ποσού 1.646,72€ για την μετατόπιση ιστών 
               φωτισμού στην ανώνυμη οδό πέριξ της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

10 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή μη  της παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη  μελέτη 
«Ψηφιακή Προβολή του Δήμου Αμαρουσίου, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social 
media)».

11 Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης πίστωσης για την διοργάνωση των εκδηλώσεων  που αφορούν 
στις  μελέτες: 
Αρ.23/2021 «Αμοιβές Θεατρικών Θιάσων για εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου», 
Αρ. 24/2021 «Αμοιβές Καλλιτεχνών για εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου», Αρ.25/2021 
«Αμοιβές συγκροτημάτων - τραγουδιστών για εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου» και 
Αρ.26/2021 «Αμοιβές καραγκιοζοπαιχτών για συμμετοχή σε παραστάσεις θεάτρου σκιών».

12 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(Υπόθεση:  Σ.Α. με αριθμό καρτέλας 181951)

13 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(Υπόθεση:  Γ.Κ..   με αριθμό καρτέλας 000103, Μ.Π. με αριθμό καρτέλας 000215, Τ.Κ.Δ.Ε.Λ.Τ.Δ. 
με αριθμό καρτέλας 060530, Π.Α. με αριθμό καρτέλας 070162)

14 Εισήγηση για έγκριση καταβολής  αποζημίωσης συμβιβαστικώς καθορισθείσας με την υπ. αρ. 
447/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά ρυμοτομία με υπόχρεο το 
Δήμο Αμαρουσίου προς την ιδιοκτησία με κ.α. 0409013 στο Κ.Φ. 1185, της περιοχής «Κάτω 
Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Δερμάνη Τσιμπλάκης) Φ. 
5417

15 Έγκριση ή μη εντάλματος πληρωμής για την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας συνδρομής στο 
Knowledge Society Forum του Δικτύου EUROCITIES (πρώην Telecities) για το έτος 2021 του 
Δήμου Αμαρουσίου

16 Ετήσια συνδρομή έτους 2021 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΠΟΥ 
(WHO), σύμφωνα με την τιμή ισοτιμίας κατά την ημέρα πληρωμής του Χρηματικού Εντάλματος

17 Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για την ετήσια συνδρομή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)

18 Έγκριση ή μη εντάλματος πληρωμής για την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας συνδρομής στο 
ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICLEI για το έτος 2021 του Δήμου Αμαρουσίου

19 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
20 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
21 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
22 Εισήγηση για τη Δωρεά χρηματικού ποσού από την εταιρεία COSMOTE 

               AE για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό στο Δήμο Αμαρουσίου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
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