
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΜΟΝΑ∆ΑΓ΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
21729 
12/6/2020 

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 (20/2020) του Σώµατος στις 16/6/2020 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), Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

*Επικύρωση Πρακτικού 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Έγκριση ή µη απευθείας αναθέσεων προµηθειών για την αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

2. Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης και έγκριση ή µη κατακύρωσης 
αποτελέσµατος της απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) λόγω εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης, της προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια αυτόνοµου βενζινοκίνητου 
µηχανήµατος καθαρισµού µε καυστήρα στο πλαίσιο λήψης κατεπειγουσών µέτρων 
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19" 

3. ∆ιαβίβαση αιτήµατος για παράταση σύµβασης µε τίτλο: "∆απάνες έκδοσης φωτοτυπιών" 
4. Έγκριση των µε αρ. πρωτ. 21277/10.06.2020 και 21416/11.06.2020 πρακτικών της Επιτροπής 

∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Συµβάσεων Προµηθειών, και ανάδειξη ή µη 
προσωρινού αναδόχου 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)", προϋπολογισµού 
7.495,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (µε αύξοντα ΕΣΗ∆ΗΣ αριθµό συστήµατος 89600 και 
Α.Π. ∆ιακήρυξης 59757/18.12.2019)." 

5. Έγκριση ή µη του µε αρ. πρωτ. 20248/03.06.2020 , 3ου πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας & 
Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Συµβάσεων Προµηθειών, και Έγκριση ή µη κατακύρωσης 
αποτελέσµατος του ανοικτού , κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε 
τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ". 



6. Έγκριση των µε αρ. πρωτ. 20245/03.06.2020 και 20510/04.06.2020 πρακτικών της Επιτροπής 
∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Συµβάσεων Προµηθειών, και ανάδειξη ή µη 
προσωρινού αναδόχου του ανοικτού , κάτω των ορίων δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια µε τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ , ΣΠΟΡΩΝ κλπ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN" 

7. Έγκριση ή µη πρακτικού και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισµού για 
την υπηρεσία µε τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ∆ΗΜΟΤΗ" 

8. Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών συµβάσεων 
Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού 
για την υπηρεσία µε τίτλο "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΙ∆ΙΚΗΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ" 

9. Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ.  57056/02-12-2019 σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Εταιρείας µε την επωνυµία "ΑΝΑΣΣΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

10. "2η Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ.  52582/03-12-2018 σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, µε την επωνυµία 
"Ε∆∆ΥΠΠΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ) 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για την υπηρεσία µε τίτλο "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - 
Π.Ο.Υ." 

11. Έγκριση ή µη εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών σύµφωνα µε το 
άρθρο 155 του Ν. 4412/16, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση ως πολιτιστικού 
χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισµού, καθαίρεση προσκτιµάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό 
κτίριο)» 

12. Έγκριση ή µη Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης  που 
αφορούν στη διενέργεια ∆ιαγωνισµού ανάθεσης έργου µε τίτλο: «Αναβάθµιση υπαίθριου 
αθλητικού χώρου ∆ήµου Αµαρουσίου οδού Σισµανογλείου» 

13. Έγκριση ή µη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης σύµβασης διαγωνισµού για 
το έργο: «Πρότυπη δηµιουργία χώρων πρασίνου στο πλαίσιο του προγράµµατος Life Grin» 

14. Έγκριση ή µη ανάθεσης απευθείας µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του παραρτήµατος 3ου 
&12 Νηπιαγωγείων ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
εκπαίδευση 

15. Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και δικαστικής δαπάνης µε βάση την υπ' αριθµ. 2/2020 
διαταγή πληρωµής της κ. Ειρηνοδίκη Αµαρουσίου (ΥΠΟΘΕΣΗ "ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ " 
Φ. 2564 ) 

16. Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής αποζηµίωσης λόγω φθοράς του µε αριθµό κυκλοφορίας 
ΖΚΑ3755 Ι.Χ της κυρίας Μακαρίου Αλεξάνδρας ( Υπόθεση "Μακαρίου Αλεξάνδρα"  Φ. 5254) 

17. Έγκριση Ανάθεσης Εργασίας για το οικονοµικό έτος 2020 σε δικαστικό    επιµελητή κ. Ρουµανά 
Νικόλαο 

18. Άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της ανακοπής κατά της υπ' αριθµ. 24/2020 διαταγής πληρωµής 
του κ. Ειρηνοδίκη Αµαρουσίου (ΥΠΟΘΕΣΗ "ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕ" Φ. 4057) 

19. ∆ιαγραφή οφειλών για χρέωση δαπάνης αγωγού αποχέτευσης για το ακίνητο επί της οδού 
Νερατζιωτίσσης 55 

20. ∆ιαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ (Υπόθεση Ε.Ε ΑΕ µε αρ. καρτέλας 072123,Υπόθεση Z.Σ µε αρ. 
καρτέλας 040310, Υπόθεση K.∆ µε αρ. καρτέλας  198044,  Υπόθεση Β.Θ µε αρ. καρτέλας 
039690,  Β.Γ µε αρ. καρτέλας 039691, Β.Σ µε αρ. καρτέλας 039692, Υπόθεση Σ.Κ ΑΤΚΕ µε αρ. 
καρτέλας 129945) 

21. ∆ιαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισµού και Φόρο ηλεκτροδοτούµενων Χώρων 

22. ∆ιαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ 
23. ∆ιαγραφή χρέωσης για χρήση οστεοφυλακίου - οφειλέτης Τ.Α του Ν. Α/Κ 123627 / ID120148 
24. ∆ιαγραφή οφειλής από χρηµατικό κατάλογο για κατάληψη κοιν. χώρου καταστήµατος".(υποθ. 

Κ.Κ. αρ. καρτ. 021038) 



 

25. ∆ιαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
(Υπόθεση Κ. Α.Ε.  µε αριθµό καρτέλας 206256) 

26. ∆ιαγραφή οφειλών για τέλη σύνδεσης ακινήτου µε τον αγωγό αποχέτευσης 
Υπόθεση: Α.Ι του Χ. µε Α/Κ 15764 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

Της Οικονοµικής Επιτροπής 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


