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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 (42/2020) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου, 
που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 26η Νοεµβρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη   και ώρα 
13:00 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: 426, Α.Π. : 77233/ 13-11-
2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ-Υ∆4), µε θέµα: « Ενηµέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
δήµων κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων για τον περιορισµό  της διάδοσης της 
πανδηµίας», 

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

 

*Επικύρωση Πρακτικού 
 



 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος αποζηµίωσης απαλλοτριούµενης έκτασης  λόγω 
ρυµοτοµίας στο ∆ήµο Αµαρουσίου, περιοχή "Σωρός- Λάκκα- Κόττου"  στο Ο.Τ 897 (Υπόθεση 
∆ΙΑΝΟΙΞΗ Ο∆ΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887) 

2. Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντος κεφαλαίου, κατόπιν συµµόρφωσης προς την τελεσίδικη 
απόφαση υπ' αριθµ. 428/2019 του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπόθεση Γερµανική Σχολή. Φ 
0750") 

3. Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ. (Υπόθεση K.Π. Φ. 5298) 

4. Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού λόγω φθοράς ΙΧ. Υπόθεση Τ.Γ. (Φ5295). 

5. Έγκριση ή µη καταβολής συµπληρωµατικής αποζηµίωσης, στο πλαίσιο εξωδίκου  

συµβιβασµού, λόγω ζηµιών από εισροή υδάτων στην ιδιοκτησία της Β.E. (Φ5359) 

6. Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµίωσης λόγω ζηµιών από εισροή υδάτων στην ιδιοκτησία της κας 
Β.Ε. (ΥΠΟΘΕΣΗΒ.E.Φ. 5359) 

7. Aναπροσαρµογή ή µη τελών κατάληψης και χρήσης  κοινοχρήστων χώρων για το ετος 2021 

8. Λήψη απόφασης για την  αναπροσαρµογή ή µη των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού 
τέλους καθαριότητας και φωτισµού έτους 2021 

9. Αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων έτους 2021 

10. Παράταση ή µη προσφορών για την υπηρεσία µε τίτλο "Υπηρεσίες Φύλαξης του Ιστορικού 
Κέντρου, του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, των σχολικών συγκροτηµάτων και του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου 
του ∆ήµου 

11. Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και αξιολόγησης διαγωνισµών συµβάσεων προµηθειών του 
N.4412/2016 

12. Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και αξιολόγησης διαγωνισµών συµβάσεων γενικών 
υπηρεσιών του N.4412/2016 

13. Έγκριση ή µη του µε αρ. πρωτ. 45763/17.11.2020 , 3ου πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας & 
Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Συµβάσεων Προµηθειών, και Έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος 
του ανοικτού , κάτω των ορίων, δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

14. Εισήγηση εκτύπωσης λευκώµατος ("Πολιτισµός στο ΜαρούσιΣύλλογοι - Ενώσεις - Σωµατεία στο 
χθες και το σήµερα της πόλης") 

15. Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του Έργου :     "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ" 

16. ∆ιαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση M.Γ µε αρ. καρτέλας 044277) 

 

 

 

 



 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
 
 

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

 


