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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
32714 
28/8/2020 

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 (30/2020) του Σώµατος στις 1/9/2020 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 13:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα),  στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

*Επικύρωση Πρακτικού 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ για την κάλυψη των αυξηµένων και κατεπειγόντων 

έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν από τα µέτρα διασποράς του κορονοιού 
COVID -19 

2. Έγκριση ή µη του µε αρ. πρωτ. 32311/26.08.2020 πρακτικού και ανάδειξη ή µη προσωρινών 
αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α." 

3. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια µε τίτλο "Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανών, φωτοτυπικού χάρτου, 
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων, εντύπων, µπλοκ κ.λπ. και χαρτιού 
εκτύπωσης σχεδίων 

4. 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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 2014-2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ 5030262" 

5. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια Προστατευτικών µασκών 
προσώπου στα πλαίσια προστασίας για την αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 



 

6. Εξειδίκευση πίστωσης µε την  έγκριση ή µη  της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που αφορούν 
στη  µελέτη "∆απάνες συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρµονικής ορχήστρας για συµµετοχή σε 
εκδηλώσεις ∆ήµου Αµαρουσίου 

7. Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

8. Άσκηση ένδικου µέσου κατά της 8519/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(τµήµα 34ο Μονοµελές).- BENALEX πρόστιµο 16.000€ 

9. Ασκηση ή µη του ένδικου µέσου της εφέσεως κατά της εκδοθείσας υπ'αρ. 79/2019 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου  "Κ.  ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." και το διακριτικό τίτλο "VASCO 
MEDICAL" 
 (Φ. 4682) 

10. Άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της εφέσεως κατά της εκδοθείσας υπ'αρ. Α2947/2019 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηµατισµός Α' Ακυρωτικής διαδικασίας) ( ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΑΓΚΟΠ 
Φ. 3225) 

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

12. ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση προστίµων Γ.Ο.Κ 
13. ∆ιαγραφή και Επαναβεβαίωση ή µη προστίµων Κ.Ο.Κ 
14. ∆ιαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ. 

ΥΠΟΘ.α) Μ. Μ. του Θ. µε αριθ. εγγρ.  198457 
β) Ε. Ε. του Π. µε αριθ. εγγρ.  207183 
γ) Κ. Μ. του Β. µε αριθ. εγγρ.  204388 
δ) ∆. Χ. του Ι. µε αριθ. εγγρ.  50511 

15. Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού λόγω φθοράς Ε.∆.Χ αυτοκινήτου, (Υπόθεση 
ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ5296) 

16. Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος αποζηµίωσης απαλλοτριούµενης έκτασης και 
επικειµένων λόγω ρυµοτοµίας στο ∆ήµο Αµαρουσίου, περιοχή "Σωρός- Λάκκα- Κόττου"  στο Ο.Τ 
898 (Υπόθεση ∆ΙΑΝΟΙΞΗ Ο∆ΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

Της Οικονοµικής Επιτροπής 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


