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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 (36/2020) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου, 
εξ’ αναβολής της 35ης Συνεδρίασης, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 16η 

Οκτωβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 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 (ΦΕΚ167 
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»  

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», 

ε) το υπ΄ αριθµ.3957Β/2020ΦΕΚ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης: 

 



*Επικύρωση Πρακτικού 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση  απολογισµού οικονοµικού έτους 2019 του ΝΠ∆∆  "Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου ΑµαρυσίαΑρτεµις" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α) 

2. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων γ΄ τρίµηνου οικονοµικού έτους 2020 του ∆ήµου Αµαρουσίου 
3. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήµατος που αφορά τη δωρεάν παραχώρηση του 

δικαιώµατος χρήσης των δηµοτικών πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων από την 
Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Αµαρουσίου, µε σκοπό τη λειτουργία των πολιτιστικών και 
αθλητικών προγραµµάτων-εκδηλώσεων-δράσεων της για την περίοδο 2020-2021 

4. Έγκριση ή µη πρακτικού και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο "∆απάνες συγκρότησης και λειτουργίας 
φιλαρµονικής ορχήστρας για συµµετοχή σε εκδηλώσεις ∆ήµου Αµαρουσίου" 

5. Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 
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 και υπηρεσίες 
ανανέωσης του antivirus 

7. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών – µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης  και συγκρότηση  επιτροπής  
διενέργειας  και αξιολόγησης της  υπηρεσίας µε τίτλο “ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ”» 

8. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών - µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: 
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ" 

9. Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ.  26377/23-05-2019 σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Εταιρείας µε την επωνυµία "ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Π. 
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." 

10. Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ.  49084/17-10-2019 σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της ατοµικής επιχείρησης  "ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ" 

11. "Παράταση ή µη της χρονικής διάρκειας της σύµβασης µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ" 

12. Έγκριση συµµετοχής τηςυπαλλήλουΣκιτσαΒσιλικήςσε συνέδριο. 
13. Έγκριση ή µη  των νοµικών εργασιών & εν γένει ενεργειών που περαιώθηκαν από 

εξωτερικό δικηγόρο σε συνέχεια και στο πλαίσιο της υπ' αριθµόν 80/2020 Απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής και του από 02/06/2020 Ιδιωτικού Συµφωνητικού, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 

14. Γνωµοδότηση για ανάθεση ή µη χειρισµού και εντολής πληρεξουσιότητας για 
εκπροσώπηση του ∆ήµου, ως πολιτικώς ενάγοντα(υπόθεση "ENERGA και 
HELLASPOWER") στον Άρειο Πάγο στην συζήτηση της αναίρεσης που άσκησε ο 
Αριστείδης Φλώρος κατά της δευτεροβάθµιας απόφασης που τον καταδικάζει, σε 
"εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας της και της απαιτούµενης 
εξειδικευµένης γνώσης για τον χειρισµό της 

15. Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού, λόγω ζηµιών από εισροή υδάτων στην 
ιδιοκτησίατης ΒΑΗΝΑ ΕΛΕΝΗΣ (Φ2564) 

16. Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµίωσης λόγω φθοράς του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΤΑΒ 1860 του κύριου Κουκουλάρη ∆ηµητρίου (Υπόθεση ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣΦ.5296) 

17. Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 
1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών του έργου "Αξιοποίηση ως Πολιτιστικού 
Χώρου του ∆ιατηρητέου Κτιρίου επί των οδών Σουρή&Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 



φέροντος οργανισµού, καθαίρεση προσκτισµάτων& αλλαγή χρήσης από κατοικία σε 
πολιτιστικό κτίριο)" 

18. ∆ιαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισµού, Φόρο ηλεκτροδοτούµενων 
Χώρων και ΤΑΠ 

19. ∆ιαγραφή οφειλής για τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για περίπτερα  οφειλέτης Γ.∆. 
του Α. µε αρ. καρτ.129566 & 193353 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
 
 

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

 


