
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονοµικής Επιτροπής 
                                                                                                              ΜΑΡΟΥΣΙ : 2/10/2020 
                                                                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  38815 
 
 

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 (34/2020) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Αµαρουσίου, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 6η Οκτωβρίου 2020, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 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(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 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» και 

δ) της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε Αριθµό Εγκυκλίου: 40, Α.Π. : 20930/ 31-03-
2020 (Α∆Α: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), µε θέµα: « Ενηµέρωση για την εφαρµογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊούCOVID – 19, αναφορικά µε την 
οργάνωση και λειτουργία των ∆ήµων», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 

*Επικύρωση Πρακτικού 
 
 
 
 



        
 
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση ή µη του µε αριθ. Πρωτ. 36363/18.09.2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 
& αξιολόγησης διαγωνισµών συµβάσεων Προµηθειών και έγκριση ή µη κατακύρωσης 
αποτελέσµατος 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." 

2. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση), έγκριση ή µη 
µελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και ορισµός Επιτροπής διαπραγµάτευσης λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, της προµήθειας µε τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ANΤΙΣΗΠΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 

3. Έγκριση ή µη του µε αριθ. Πρωτ. 37509/28.09.2020 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής 
και παρακολούθησης Συµβάσεων Προµηθειών και Έγκριση ή µη τροποποίησης 
(ενεργοποίηση δικαιώµατος προαίρεσης) του µε αρ. πρωτ. 52993/08.11.2019 
συµφωνητικού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ): ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α3: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

4. Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας κατάθεσης των Παραδοτέων 3 & 4 της µε αριθ. 
πρωτ.  17329/13-05-2020  σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Εταιρείας µε 
την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ACTION PLUS 

5. Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ.  34903/11-07-2019 
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Εταιρείας µε την επωνυµία "Θ. 
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

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 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών 
συµβάσεων προµήθεια µε τίτλο "Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτικών µηχανών, 
φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων, εντύπων, 
µπλοκ κ.λπ. και χαρτιού εκτύπωσης σχεδίων 

8. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο "Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών 
Ηλεκτροφωτισµού 

      9. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση),   έγκριση ή   
µη µελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και ορισµός Επιτροπής διαπραγµάτευσης λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, της προµήθειας µε τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 

 

 



10.Έγκριση ή µη  εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση των εξόδων διοδίων λόγω  
διέλευσης απορριµµατοφόρων οχηµάτων, φορτηγών µεταφοράς απορριµµάτων  και 
λοιπών οχηµάτων του ∆ήµου Αµαρουσίου µέσω της Αττικής Οδού 

11. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων και 
µελετών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

12. Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών επισκευής κάδων αποκοµιδής αστικών 
απορριµµάτων 

13. Έγκριση ή µη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο:"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 
ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ" 

14. Εγκριση ή µη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής και κατακύρωση του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ" 

15. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Αναβάθµιση και προσαρµογή στο Π∆ 99/2017 
των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Αµαρουσίου» 

16. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού δηµόσιας σύµβασης του άρθρου 221 
του Ν.4412/2016 για το έργο µε τίτλο: «Ανακατασκευή - συντήρηση οδών» 

17. Εισήγηση για έγκριση καταβολής για το οικονοµικό έτος 2020 σε δικαστικό    επιµελητή κ. 
Aλεξίου Περικλή 

18. Εγκριση ή µη καταβολής αποζηµίωσης στην Αικατερίνη Πλασαρά λόγω τραυµατισµού - 
σωµατικής βλάβης (Υπόθεση Πλασαρά  Αικατερίνη Φ.5340 ) 

19. Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντος κεφαλαίου δυνάµει της υπ' αριθ. 17222/2019 
δικαστικής απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί της υπ' αριθ. 
19842/2015 αγωγής της ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ κατά του ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 
(Φ.4836) 

20. Έγκριση ή µη καταβολής αµοιβής εξωτερικού δικηγόρου, κατά τις προβλεπόµενες 
αµοιβές περί του  κώδικα δικηγόρων, λόγω περαίωσης  της 1ης φάσης των νοµικών 
εργασιών που της ανατέθηκαν µε τις υπ’ αριθµούς 305/4.11.2019, 306/4.11.2019& 
79/20.02.2020και 80/20-2-2020 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Αµαρουσίου.(ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΛΑΣΣΙΩΤΟΥ Φ5235) 

21. Άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της εφέσεως κατά της υπ' αρ. 8/2020 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών - διαδικασία µικροδιαφορών (ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΕΣΣΑ Φ4490) 

22. Άσκηση ή µη κύριας παρέµβασης από το ∆ήµο Αµαρουσίου κατά τη συζήτηση της από 
10.3.2020 Αίτησης των α) ∆ηµητρίου Παπάρα και β) Ευγενίας Ταχριλτζίδη, ως 
ασκούντων από κοινούτη γονική µέριµνα του ανηλίκου τέκνου τους Χριστίνας Άννας, 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας) 

23. Άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ' αριθ.11891/2020 απόφασης του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά την από 15.12.2017 και µε 
ΑΚ 13099/2017 ανακοπή της εταιρίας "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ" κατά του ∆ήµου Αµαρουσίου 

24. Αποδοχή ή µη παραχώρησης σε κοινή χρήση τµήµατος ακινήτου από την εταιρεία " 
Ιδιοκτήτρια Πάτµου 24 Ανώνυµη Εταιρεία" 

25. 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) 

26. Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας και λόγω 
προσκύρωσης εδαφικών τµηµάτων  για ιδιοκτησία µε κ.α. 0215 στο Ο.Τ. Γ 794 της 
περιοχής Αγίου Θωµά του ∆ήµου Αµαρουσίου, συνιδιοκτησίας κας Λινάρδου Μαρίας του 
Κων/νου και της Ανθής, το γένος Μπουραντάκλπ. (υπόθεση Μπουραντά - Λινάρδου) 
Φ.5350 

27. ∆ιαγραφή χρεώσεων για ∆Τ-∆Φ-ΤΑΠ (Υπόθεση Φ.Α µε αρ. καρτέλας 11984) 

28. ∆ιαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ (Υπόθεση KSGµεαρ. καρτέλας 080336, Υπόθεση K.Π. µε 
αρ. καρτέλας 129676) 

 

 

                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                   Της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

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

 

 

 

 
 


