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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,,  Βλάχου-Σταματάκη 
Ελένη, Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Σαγρής Παναγιώτης, Λέκκα Φανή, Μπόγδανος Σπυρίδων, 
Μπούρας Βασίλειος, 
(Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τους αναπληρωτές σας).

Γώγου Μαρία, Λέκκα - Καλαντζάκη Ελένη, Ιωάννου Αικατερίνη,Βουρλαάκη Αικατερίνη, Καραμέρος 
Γεώργιος, Γιαννακάκος Ηλίας

2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (6/2022) του Σώματος στις 18/02/2022 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:00  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 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022
2 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αμαρουσίου 

έτους 2022
3 Τροποποίηση / συμπλήρωση της με αριθμό πρωτοκόλλου 339/22-07-2021 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο 
«Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» του 
Ο.Α.Ε.Δ.

4 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3) 
μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια)
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5 «Έγκριση χορήγησης διατακτικών σε άπορους και οικονομικά   αδύναμους δημότες - κατοίκους 
του Δήμου Αμαρουσίου για το     Πάσχα 2022 και καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων»

6 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων Στουφή Ιωάννη και Σαββοπούλου Κωνσταντίνας σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα

7 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
8 «Παράταση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 74525/09-12-2021 σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας με την επωνυμία «ANACO ERGA ΙΚΕ»».
9 Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

Γενικών Υπηρεσιών και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών 
λογισμικού»

10 Έγκριση ή μη του 3ου Πρακτικού 09.02.2022 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοικτού άνω των ορίων 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

11 Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
προμηθειών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

12 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 «Υπηρεσίες οδηγού για την μεταφορά επιβατών του 
Δήμου Αμαρουσίου»

13 Έγκριση ή μη πρακτικών της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
Προμηθειών και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματων - εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου 
Αμαρουσίου»

14 Έγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντος ποσού δικαστικής δαπάνης βάσει της υπ΄ αρ. 
1670/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της Αιτήσεως Επανάληψης της 
διαδικασίας των Νικολάου Σταυρόπουλου και Ιωάννας Κράβαρη  (Φ.3553)

15 Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου
 (Υπόθεση ΑΓΓΕΛΑ ΓΙΟΜΕΛΟΥ Φ. 5481

16 Έγκριση ή μη καταβολής συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης 
απαλλοτριούμενης έκτασης λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή «Άγιος Θωμάς» 
στο Ο.Τ. 856Α. (Υπόθεση ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Φ. 5032)

17 «Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων ΤΚΦ, ΦΗΧ και προστίμων»
Π. Ζ. του Π. α/α εγγρ. 54726

18 Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος συντήρησης οικογενειακού τάφου»

(Υπόθεση:  Μ. Β. (χήρα) του Α. με α/α εγγρ. 5399)
19 «Διαγραφή και επαναβεβαίωση ΤΑΠ»

Π. Β.- Ι. Π. και ΣΙΑ ΕΕ με α/α εγγρ. 198211
20 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

(Υποθέσεις:  5Ν Ε.Κ.Τ.Ε. Α.Ε.  με αριθμό καρτέλας 039327, Κ.Ε. με αριθμό καρτέλας 075989, 
Δ.Χ με αριθμό καρτέλας 199319)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
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