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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24167 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  26/6/2020 

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 (23/2020) του Σώµατος στις 30/6/2020 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 13:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

*Επικύρωση Πρακτικού 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ.  5683/03-02-2020 σύµβασης µεταξύ 

του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Εταιρείας µε την επωνυµία "ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. "Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ. 58074 / 09-12-2019  σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Εταιρείας µε την επωνυµία "ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." 

3. Παράταση ή µη Συµβάσης - Χρονοδιαγράµµατος Παραδοτέων που αφορά την µε αριθ. πρωτ. 
27857 / 26-06-2018 σύµβαση µε τίτλο "Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη 
επενδυτικού σχεδίου εξοικονόµησης ενέργειας στον ∆ήµο Αµαρουσίου στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του έργου PRODESA" µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και του Πιστοποιηµένου 
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη - ενεργειακές µελέτες "∆ΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

4. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών - µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανών, φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων, φακέλων, εντύπων, µπλοκ κ.λπ. και χαρτιού εκτύπωσης σχεδίων 

5. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) λόγω εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης, της προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια ζωοτροφών αδέσποτων  ζώων στα 
πλαίσια των κατεπειγόντων µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του 
κορωνοϊού covid-19 

6. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 



7. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΟΡΗΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ LAPTOPS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 

8. Εκχώρηση ή µη της µε αριθ. πρωτ. 15414/21.04.2020 σύµβασης ως προς τις οικονοµικές 
απαιτήσεις που αφορά στην προµήθεια µε τίτλο "Προµήθεια µηχανηµάτων έργου και 
συνοδευτικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Αµαρουσίου - Φιλόδηµος ΙΙ - ΟΜΑ∆Α ∆: 
ΓΕΡΑΝΟΣ - ΑΡΠΑΓΗ 

9. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο "ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)" 

10. Έγκριση ή µη παράτασης της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του Έργου 
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

11. Έγκριση ή µη εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση των εξόδων ετήσιας συνδροµής 
στο ∆ΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICLEI για το έτος 2020 του ∆ήµου Αµαρουσίου 

12. Έγκριση ή µη εξειδίκευσης της πίστωσης για την Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης 
Εκδηλώσεων ∆ήµου Αµαρουσίου 

13. Έγκριση ή µη εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση των εξόδων ετήσιας συνδροµής 
στο Knowledge Society Forum του ∆ικτύου  EUROCITIES (πρώην Telecities) για το έτος 2020 
του ∆ήµου Αµαρουσίου 

14. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής για την λειτουργία 
Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ 

15. Έγκριση ή µη εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση των εξόδων ετήσιας συνδροµής 
στο ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 
2020 του ∆ήµου Αµαρουσίου 

16. Έγκριση ή µη άσκησης ενδίκου βοηθήµατος (Αίτηση καθορισµού προσωρινής τιµής µονάδος 
αποζηµίωσης ή/και αίτησης καθορισµού οριστικής µονάδος αποζηµίωσης) ενώπιον του Εφετείου 
Αθηνών προκειµένου να καθοριστεί δικαστικά η αποζηµίωση ρυµοτοµούµενων επικειµένων στο 
Ο.Τ. 914 της περιοχής "Σωρός Λάκκα Κόττου 

17. Άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ' αριθµ. 365/2020 οριστικής   απόφασης 
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική ∆ιαδικασία - Τµήµα Ενοχικό) εκδοθείσας επί της 
µε ΓΑΚ 55947/2014 και µε αριθµό κατάθεσης δικογράφου 1589/2014 αγωγής της οµορρύθµου 
εταιρείας "ΚΑΛΟΖΥΜΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε" 

18. Έγκριση καταβολής ποσού δικαστικής δαπάνης µε βάση την υπ' αριθµ. 284/2019 διαταγή 
πληρωµής της κ. Ειρηνοδίκη Αµαρουσίου Ανδριανής  Μπαϊρακτάρη-Υπόθεση "∆ηµόπουλος 
Μιχάλης" Φ. 5258 

19. Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµίωσης λόγω επικειµένου (µάντρας) µήκους 62,2  µέτρων, µε 
υπόχρεο το ∆ήµο Αµαρουσίου, στο Ο.Τ. Γ365 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου µε ΚΑ 012112 (Υπόθεση Κούτελας Ιωάννης- Κούτελα Ζωή- Φ.5095) 

20. Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντος ποσού δυνάµει της υπ'αριθµ. Α533/2019 τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών -Τµήµα 7Ο (Υπόθεση 
ΟΤΕ Α.Ε. - Φ.1840) 

21. Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµιώσεως λόγω φθοράς ΙΧ(υπόθεση Νανούρης Νικόλαος- Φ.5255) 

22. Εξώδικος συµβιβαστικός καθορισµός αποζηµίωσης λόγω φθοράς ΙΧ- (Υπόθεση 
"Παναγιωτοπούλου Ευαγγελία"  Φ5282) 

23. Εξώδικος συµβιβασµός για ποσό αποζηµίωσης φθοράς IX (υπόθεση της κας Όλγας Κοτσίνα 
Φ.5300) 

24. Έγκριση ή µη συµβιβαστικού καθορισµού τιµής µονάδος αποζηµίωσης απαλλοτριούµενης 
έκτασης και επικειµένων λόγω ρυµοτοµίαςστο ∆ήµο Αµαρουσίου, περιοχή Άνω Ψαλίδι στο Ο.Τ Γ 
997 (Υπόθεση Φακιώλα ∆έσποινα, Φ.5012) 

25. ∆ιαγραφή οφειλής για τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων  
             Οφειλέτης Α.Κ. του ∆. µε Α/Κ 075106 & ID 70941 

26. ∆ιαγραφή οφειλής για δικαίωµα χρήσης οστεοφυλακίου  Οφειλέτης ∆.Ε.του ∆ µε Α/Κ 088879 & ID 
80761 



 

27. ∆ιαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών λόγω διόρθωσης ιδιοκτήτη, διόρθωση 
διεύθυνσης και λανθασµένης βεβαίωσης 

28. ∆ιαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών λόγω διόρθωσης υπόχρεου οφειλής,  
µεταβολής προστίµου από αρµόδιο φορέα και διόρθωση διεύθυνσης αλληλογραφίας 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

Της Οικονοµικής Επιτροπής 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


