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ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονοµικής Επιτροπής       
ΜΟΝΑ∆ΑΓ΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
27640 
17/7/2020 

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 (26/2020) του Σώµατος στις 22/7/2020 ηµέρα 
Τετάρτη 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. Υποβολή προς έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2019 
2. Έγκριση ή µη πρακτικού και εκ νέου ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)» 

3. Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών συµβάσεων 
Προµηθειών και έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ "Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α."" 

4. Έγκριση ή µη του µε αρ. πρωτ. 27292/15-07-2020, 3ου πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας & 
Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Συµβάσεων Προµηθειών, και Έγκριση ή µη κατακύρωσης 
αποτελέσµατος του ανοικτού, κάτω των ορίων, δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια µε τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ , ΣΠΟΡΩΝ κλπ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN 

5. Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών συµβάσεων 
Προµηθειών και έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος της διαδικασίας διαπραγµάτευσης 
χωρίς δηµοσίευση, κατά την διάταξη του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση 
σύµβασης µε τίτλο : "ΥΠΟΟΜΑ∆Α Β2 (ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 



6. 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 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.». 

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 "Υπηρεσίες 
οδηγού για τη µεταφορά επιβατών του ∆ήµου Αµαρουσίου 

8. Έγκριση ή µη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του Έργου  
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

9. Έγκριση ή µη 6ης παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης της µελέτης µε τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ Ο∆ΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ" 

10. Έγκριση ή µη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του Έργου    «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

11. Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περαίωσης  για το έργο «∆ιανοίξεις - ∆ιαµορφώσεις οδών 
στο ∆ήµο Αµαρουσίου» 

12. Έγκριση ή µη πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών για το έργο µε 
τίτλο: "Ανακατασκευή κτιρίων µίσθωσης για την εφαρµογή της δίχρονης προσχολικής 
εκπαίδευσης" µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) του 
άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης 

13. Έγκριση ή µη πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών για το έργο µε 
τίτλο: "Εργασίες εγκατάστασης για την εφαρµογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης" µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) του άρθρου 32 και 32Α 
του Ν. 4412/2016, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης 

14. Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού λόγω φθοράς ΙΧ. Υπόθεση ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(Φ2564) 

15. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο 
όνοµα του υπαλλήλου Βασιλείου Κάτσαρη, για τις διελεύσεις των οχηµάτων   που χρησιµοποιεί ο 
∆ήµος Αµαρουσίου από την ''Αττική Οδό' 

16. Έγκριση ή µη παράτασης εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση των εξόδων 
µεταβίβασης των οχηµάτων των πρώην δηµοτικών επιχειρήσεων στο ∆ήµο Αµαρουσίου για έναν 
(1) επιπλέον µήνα και επαύξησης του ποσού εντάλµατος προπληρωµής 

17. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του 
υπαλλήλου Ρούσσου Αναργύρου, για την καταβολή ετήσιας συνδροµής στο ∆ΙΕΘΝΗ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICLEIγια το έτος 2020 

18. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του 
υπαλλήλου Χοχλιούρου Στέργιου του Παναγιώτη, για την καταβολή ετήσιας  συνδροµής στο 
KNOWLEDGE SOCIETY FORUM του ∆ΙΚΤΥΟΥ EUROCITIES   για το έτος 2020. 

19. Άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ' αριθ.14831/2019 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική ∆ιαδικασία) που αφορά την µε 
γεν.αρ.κατ.36312/2013αγωγή της εταιρίας "Θ.ΠΑΓΩΝΗΣ - Γ.ΚΟΧΡΩΝΑ Ο.Ε." κατά της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Τεχνολογίας του ∆ήµου Αµαρουσίου 

20. Άσκηση ή µη πρόσθετης παρέµβασης από το ∆ήµο Αµαρουσίου κατά τη συζήτηση της από 
6.3.2020 Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων-Προσεπίκλησης των α) Σωτηρίου Γκιόκα, β) Ελένης 
Γκιόκα και γ) Στυλιανής Γκιόκα κατά των α) Ευαγγέλου Κάβαλου, 2) Βασιλείου Κάβαλου και 3) 
Απόστολου Κουδούνα 

21. Ανάκληση ή µη της υπ' αριθ. 106/05-03-2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπήςκαι εκ νέου 
ανάθεσησε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού υπόθεσης, που έχει ιδιαίτερη σηµασία για 
τα συµφέροντα του ∆ήµου και απαιτεί εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία κατ' άρθρο 72 παρ. 1 περ. 
ιθ Ν. 3852/2010 (Υπόθεση "Αµοιρίδης - Σαββίδης Α.Ε") 

22. Έγκριση ή µη καταβολής αµοιβής εξωτερικού δικηγόρου, κατά τις προβλεπόµενες αµοιβές περί 
των κώδικα δικηγόρων, λόγω περαίωσης των νοµικών εργασιών που της ανατέθηκαν µε τις υπ' 
αριθµούς 310/11.11.2019, 119/23.03.2020 & 141/06.04.2020 Αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου 

23. Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµιώσεως  λόγω ρυµοτοµίας της ιδιοκτησίας, κατόπιν δικαστικού 
οριστικού καθορισµού τιµής µονάδος, σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 1303/2020 απόφαση του 
Τριµελούς Εφετείου Αθηνών (Υπόθεση Κόσκορου Καλλιόπη κλπ- Φ. 4604) 



 

24. Άσκηση ή µη  ενδίκου µέσου  κατά της υπ' αρ. 6694/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών - Τµήµα 6ο Μονοµελές - ΓΑΚ 6323/ΠΡ3870/2010 (Υπ. ∆ΕΑ∆Α, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ -∆.Ο.Υ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) (Φ.5083) 

25. Άσκηση ή µη  ενδίκου µέσου  κατά της υπ' αρ. 6692/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών - Τµήµα 6ο Μονοµελές - ΓΑΚ 6321/ΠΡ3859/2010 (Υπ. ∆ΕΑ∆Α, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ -∆.Ο.Υ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) (Φ.5083) 

26. Άσκηση ή µη  ενδίκου µέσου  κατά της υπ' αρ. 6695/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών - Τµήµα 6ο Μονοµελές - ΓΑΚ 6324/ΠΡ3871/2010 (Υπ. ∆ΕΑ∆Α, 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ -∆.Ο.Υ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) (Φ.5083) 

27. Εξειδίκευση πίστωσης µε την έγκριση ή µη της προµήθειας βιβλίων    για τη Βορέειο Βιβλιοθήκη, 
που αφορά στη µελέτη "Προµήθεια βιβλίων" 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

Της Οικονοµικής Επιτροπής 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


