
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονοµικής Επιτροπής       
 
                                                                                                 ΜΑΡΟΥΣΙ :30/11/2020 
                                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :47606 
 

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 (43/2020) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου, 
που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 4η ∆εκεµβρίου 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: 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. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής, έκδοση τακτοποιητικών    ενταλµάτων οικονοµικού έτους 

2020 
2. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της προµήθειας µε τίτλο 

«Προµήθεια φορητών Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης υπολογιστών, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης 
της πανδηµίας του Covid-19 

3.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 «∆απάνες συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρµονικής ορχήστρας για 
συµµετοχή σε εκδηλώσεις ∆ήµου Αµαρουσίου». 

4. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο "Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 

5.Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο ««∆ιοικητική υποστήριξη, υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων 
και ενεργειών δηµοσιότητας της Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2018-
2019» Τµήµα Α: «∆ιοικητικές ∆απάνες και ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας Αποκεντρωµένων Προµηθειών Κ.Σ. 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ετών 2018-2019» Τµήµα Β: «Υλοποίηση 
Συνοδευτικών ∆ράσεων Αποκεντρωµένων Προµηθειών Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /∆ΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ετών 2018-2019»». 

6.Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ.  51612/01-11-2019 σύµβασης µεταξύ 
του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Εταιρείας µε την επωνυµία "Μ. ∆. ΚΑΛΑΠΟ∆ΗΣ ΑΒΕΕ" 

7.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 - επισκευή – 
συντήρηση ελαστικών, αεροθαλάµων  και ζαντών ”». 

8.Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ. 26203 /08-07-2020 σύµβασης µεταξύ 
του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Εταιρείας µε την επωνυµία «Τηλεµατική ενηµέρωση επιβατικού 
κοινού για διέλευση των δηµοτικών λεωφορείων µέσω ειδικής mobile εφαρµογής» 

9.Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΡΘΙΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο∆ΟΥ ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

10.Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΡΘΙΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο∆ΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

11.Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΡΘΙΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο∆ΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

12.Έγκριση απόδοσης λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του 
υπαλλήλου Βασιλείου Κάτσαρη, για τις διελεύσεις των οχηµάτων   που χρησιµοποιεί ο ∆ήµος 
Αµαρουσίου από την ''Αττική Οδό'' 

13.Αίτηση διαγραφής µηχανήµατος έργου από το οικείο Μητρώο Αδειών 

14. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταµείο για την χρηµατοδότηση της υπηρεσίας "Εκπόνηση 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Αµαρουσίου", στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 4 "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" 

15.Συγκρότηση  Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου   Αµαρουσίου και 
ορισµός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου αυτής 



16.Εξώδικος συµβιβασµός για ποσό αποζηµίωσης φθοράς IX (υπόθεση της καςX.M Φ 5365 

17.Έγκριση ή µη καταβολής οφειλόµενων τόκων δυνάµει της υπ' αριθ. 17222/2019 δικαστικής 
απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί της υπ' αριθ. 19842/2015 αγωγής της Κ. Ο. 
κατά του ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. (Φ.4836) 

18.Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ. (Υπόθεση Π.Ε. Φ. 5282) 

19.Έγκριση η µη καταβολής αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας εδαφικής  έκτασης εµβαδού 20,60 τµ. 
στο ∆ήµο Αµαρουσίου, περιοχή "Σωρός Λάκκα Κόττου"  στο Ο.Τ 954 µε κ.α.  012544, κατόπιν 
έκδοσης της υπ. αρ. 4398/2020 απόφασης Εφετείου Αθηνών (τµήµα 2ο ∆ηµόσιο). (ΥπόθεσηΚ. Κ., 
Φακελος 2090) 

20.∆ιαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα τέλη καθαριότητας και φωτισµού, φόρο ηλεκτροδοτούµενων 
χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας(Υπόθεση Κ.Α  µε αριθµό καρτέλας 197621) 

21.∆ιαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση V. IKEµε αρ. καρτέλας 196818) 

22.∆ιαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση Χ.Χ.µεαρ. καρτέλας 125388) 

23.∆ωρεά Χριστουγεννιάτικου στολισµού στο πλαίσιο του προγράµµατος εταιρικής ευθύνης από την 
ανώνυµη εταιρεία µε  της επωνυµία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.». 

24. 'Εγκριση ή µη  της 3ης Αναµόρφωσης του Π/Υ οικ. έτους 2020, του Ν.Π.∆.∆. "Οργανισµός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου "Αµαρυσία Άρτεµις " (Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.∆.Α.) 

25. Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων του Ν.Π.∆.∆.  "Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου "Αµαρυσία Άρτεµις " (Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.∆.Α.), τέλους χρήσης έτους 2012 

26. Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών συµβάσεων 
Προµηθειών και έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού της οµάδας Β 
για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων». 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
 
 

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

 


