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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 (38/2020) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου, 
που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 30η Οκτωβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή  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 (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 κορωνοϊού COVID – 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 κορωνοϊού COVID – 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: 



1.   8η   Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2020 
2.   Έγκριση της υπ'αρ.101/2020 απόφασης του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου που αφορά την τέταρτη (4η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της 
Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2020. 
3.  Έγκριση της υπ'αρ.102/2020 απόφασης του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου που αφορά την τέταρτη (4η) αναµόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισµού της 
Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2020 
4.  Έγκριση ή µη του µε αριθ. Πρωτ. 41993/21.10.2020 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και 
παρακολούθησης Συµβάσεων Προµηθειών και Έγκριση ή µη τροποποίησης (ενεργοποίηση 
δικαιώµατος προαίρεσης (2η) ) 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» 
5.  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 
ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων" 
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.  Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ.  15414/21-04-2020 σύµβασης µε 
την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» ως 
προς τη χρονική της διάρκεια που αφορά την προµήθεια µε τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ” (ΟΜΑ∆Α ∆: ΓΕΡΑΝΟΣ - ΑΡΠΑΓΗ)» 
8.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού δηµόσιας σύµβασης του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 για το έργο µε τίτλο: "Επισκευές και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων" 
9.  Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο "Ανακατασκευή - Συντήρηση οδών" 
10. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού του Ν.4412/2016 για το 
έργο "Επισκευές και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων" 
11.  Έγκριση των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: "Μελέτη µέτρων 
ασφάλισης κεντρικών οδών" 
12.  Συµβιβαστικός Καθορισµός Τιµής Μονάδος αποζηµίωσης επικειµένων ευρισκοµένων εντός 
του Ο.Τ. Γ1018 της περιοχής "Στούντιο Α" του ∆ήµου Αµαρουσίου µε κτηµ. αρ. 0501 µε 
δικαιούχο αυτής την Τσουνιά Μαρία και υπόχρεο τον ∆ήµο Αµαρουσίου 
13.  Έγκριση η µη καταβολής αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας εδαφικής  έκτασης εµβαδού 120 τµ. 
στο ∆ήµο Αµαρουσίου, περιοχή "Άγιος Θωµάς"  στο Ο.Τ Γ 787 µε κ.α. 1030, κατόπιν έκδοσης 
των κάτωθι δικαστικών αποφάσεων α) υπ. αρ. 159/2020 απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
και β) υπ. αρ. 3925/2018 απόφασης Εφετείου Αθηνών - τµήµα 1ο.  (ΥπόθεσηΛέπουρα 
Αικατερίνη, Φ. 3024) 
14.  Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας εδαφικής έκτασης  και δικαστικής 
δαπάνης, για τις ιδιοκτησίες µε Κ.Α.Ε.Κ 050141222004, ΚΑΕΚ 050141237001, ΚΑΕΚ 
050141222005, ΚΑΕΚ 050141222009µεταξύ των Ο.Τ. 662,664 της περιοχής "ΨΑΛΙ∆Ι" του 
∆ήµου Αµαρουσίου (υπόθεση Κοσκόρου) 
15.  Έγκριση η µη  καταβολής µε δικαιούχο αποζηµίωσης την Μπαρµπαγιάννη Ζωή λόγω 
ρυµοτοµίας  για την ιδιοκτησία µε ΚΑ012009 µε τ'  επικειµένων δυνάµει της υπ αριθµόν 310/2004 
απόφασης του µονοµελούς πρωτοδικείου αθηνών . (ΥΠΟΘΕΣΗ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ Ο∆ΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 
Φ4887) 
16.  Έγκριση η µη καταβολής αποζηµίωσης λόγω απαλλοτριούµενης έκτασης και επικειµένων 
λόγω ρυµοτοµίας στο ∆ήµο Αµαρουσίου, περιοχή "Σωρός- Λάκκα- Κόττου"  στο Ο.Τ 898 
(Υπόθεση ∆ΙΑΝΟΙΞΗ Ο∆ΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887) 
17.  ∆ιαγραφή χρεώσεων οφειλέτη και επαναβεβαίωση της ορθής επιφάνειας χρέωσης ΤΑΠ 
(Υπόθεση Μ.Σ µε αρ. καρτέλας 052428) 



18.  ∆ιαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση Γ.Ε µε αρ. καρτέλας 000128) 
19.  ∆ιαγραφή οφειλών για σύνδεσης ακινήτου µε τον αγωγό αποχέτευσης επί της οδού 
∆ήµητρος 19 
 

 

*Επικύρωση Πρακτικού 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
 
 

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

 


