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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

ΠΡΟΣ

1)

ΜΑΡΟΥΣΙ : 

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 (32/2021) του Σώματος στις 18/08/2021 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00  σύμφωνα με τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ / 7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  74 
του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ 133 Α΄ /19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ.8 του Ν. 
4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄ / 9/8/2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 
του Ν. 4635/ 2019(ΦΕΚ 167 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 κορονοϊού COVID – 19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ / 11.03.2019)
γ) του με αριθμ. πρωτ. 18318/ 13-3-2020 (ΑΔΑ: 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» και
δ) της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 40, Α.Π. : 20930/ 31-03-2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα: « Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID – 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων», 
με τηλεδιάσκεψη,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Λήψη απόφασης για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου για την οικονομική χρήση 2020.
2 Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  115/4-01-2021   σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε».

3 Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
γενικών υπηρεσιών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων».

4 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
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5 Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ”, επιλογή του τρόπου 
εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου ανάθεσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης, και συγκρότηση  
επιτροπής  διενέργειας  και αξιολόγησης της εν λόγω προμήθειας».

6 Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»

7 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ»

8 Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

9 Παράταση της ημερομηνίας λήξης προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλειστού γηπέδου Σπύρου Λούη» 
και ορισμός νέων ημερομηνιών

10 Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ   ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕ» και ανάδειξη  προσωρινού αναδόχου.

11 Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή κτιρίων 
μίσθωσης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής»

12 Έγκριση ή μη καταβολής ποσού 3.301,89€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την 
οριστικοποίηση ηλεκτροδότησης και επαύξηση παροχής κτιρίου 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)»

13 Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ
α) «E. L. Α.Ε. » με αριθ. εγγρ. 187020
β) «Σ. ΑΕΒΕ» με αριθ. εγγρ. 28224

14 «Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ.»
15 «Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών ΤΑΠ»
16 Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 7101/2021 απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 28ο Μονομελές (Υπόθεση BENALEX) Φ. 5063
17 Εισήγηση έγκρισης καταβολής αποζημίωσης συμβιβαστικώς καθορισθείσας με την υπ. αρ. 

28/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ορθή Επανάληψη) που αφορά  ιδιοκτησία 
φερόμενων ιδιοκτητών κ.κ. Κοροπιώτη  Ιωάννη, Λίτσα  Δημητρίου, Κούτουλα Γρηγόρη, Κάρλου 
Ασπασίας κλπ. με Κ.Α 010815 στα Ο.Τ. 986-987 της περιοχής Σωρός Λάκκα- Κόττου. (υπόθεση 
Κοροπιώτη Ιωάννη, Λίτσα  Δημητρίου, Κούτουλα Γρηγόρη, Κάρλου Ασπασίας κλπ.) Φ. 5450

18 Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 48/2021 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδ/σία εργατικών διαφορών

19 Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 1225/2019 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδ/σία εργατικών διαφορών).

20 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/1996 Πράξη 
Εφαρμογής της περιοχής Σωρός Λάκκα Κόττου, την υπ’ αριθμ. 22535/19-12-2008 ανασύνταξη 
αυτής και την υπ’ αριθμ. 17439/7-10-2010 συμπληρωματική της, καθώς και τις σχετικές 
διορθωτικές με αριθμούς 3283/464/99 και την υπ’ αριθμ. 7776/694/2002 ως προς τις ιδιοκτησίες 
με ΚΑ 011019, ΚΑ 011018 και ΚΑ 010872 εντός των Ο.Τ. 901, 904, 905, 906, 984 και 985 
(Υπόθεση ΜΑΡΚΟΥ).

21 Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε.αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. 5295).

22 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας εντός του Ο.Τ. Γ961 και Γ962 
της περιοχής «Σωρός Λάκκα - Κόττου» του Δήμου Αμαρουσίου με δικαιούχο αυτής τους Μ.Α., 
Β.Δ., Κ.Μ., Σ.Ζ., Φ.Μ. και υπόχρεο τον Δήμο Αμαρουσίου.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

* Γραφείο Δημάρχου
* Γενικό Γραμματέα Δήμου
* Γραφείο Αντιδημάρχων
* Συμβούλους κ. Δημάρχου 
* Δ/νσεις Δήμου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
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