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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 (15/2022) του Σώματος στις 19/04/2022 ημέρα 
Μ.Τρίτη και ώρα 13:00  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 «Έγκριση ή μη καταβολής ποσού 883,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% που αφορά την 

προκαταβολή προς την ΕΥΔΑΠ για την εγκατάσταση παροχών νερού προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες για την άρδευση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου»

2 Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης πίστωσης για την διοργάνωση των εκδηλώσεων  που αφορούν 
στη μελέτη: 
Αρ. 4/2022«Αμοιβές Καλλιτεχνών για εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου»

3 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου  σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
4 «Διαγραφή ΤΑΠ»

Λ. Π. του Ι. α/α εγγρ. 70089
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5 «Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ.»
Κ. Π. του Α. με αριθ. εγγρ. 174111

6 «Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων ΤΚΦ, ΦΗΧ και προστίμων»
Τ. Β.-Ε. του Γ.-Κ.. α/α εγγρ. 46131

7 Διαγραφή των χρεώσεων για δικαίωμα συντήρησης της οστεοθήκης έτους 2021
(Υπόθεση:  Ζ.Χ του Η με α/α εγγρ, 5194 και Κ.Γ του Κ με α/α εγγρ, 21988)

8 «Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της  με αριθ. πρωτ. 14709/1-04-2021 σύμβασης ως 
προς τη χρονική της διάρκεια που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες ρυμούλκησης – 
μεταφοράς βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων»

9 Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
προμηθειών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου 
καλαθοσφαίρισης».

10 Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις οδών του Δήμου 
Αμαρουσίου»

11 Έγκριση: α) συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης στo πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης 
παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού μελετητή μετά την υπογραφή́ της σύμβασης 
του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» και β) ανάθεσης 
στη Δ/νση Τεχνικών Έργων να προβεί στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου 
σχετικής Πρόσκλησης για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - 
βασικού μελετητή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», 
με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

12 Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –  
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Π. 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 138 (93Α) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου.

13 Διαγραφές - διορθώσεις  χρεώσεων  για τέλη  αποψίλωσης οικοπέδων έτους 2021
14 Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
15 Εισήγηση για έγκριση παραίτησης από το δικόγραφο της από 21.12.2021 διεκδικητικής αγωγής 

(ΓΑΚ 5937/27-1-2022 και ΕΑΚ 186/27-1-2022) που ασκήθηκε στο όνομα και για λογαριασμό του 
Δήμου Αμαρουσίου και στρέφεται κατά των α) Σωτηρίας χήρας Δημητρίου Αλεξόπουλου το γένος 
Χρήστου και Ελένης Παρλαντζά, β) Μαρίας Αλεξοπούλου του Δημητρίου, γ) Σοφίας Σαραβάνου 
του Μάριου, δ) Αικατερίνης Σαραβάνου του Μάριου, ε) Αύγουστου Σαραβάνου του Μάριου και στ) 
Άννας συζύγου Ευσταθίου Μαρτίνη το γένος Αυγουστίνου και Σοφίας Σαραβάνου.

16 Έγκριση ή μη καταβολής κεφαλαίου και δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ’ αριθμ. 3420/2017 
απόφαση  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) Φ. 4314

17 Έγκριση η μη καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εδαφικών   τμημάτων συνολικού 
εμβαδού 1.142,02 τ.μ.  στο Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή «Άγιος Θωμάς»  στα Ο.Τ 802, 825 και 
826 με κ.α.  1127, καθώς και δικαστικής δαπάνης και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν 
έκδοσης της υπ. αρ. 4398/2020 απόφασης Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο Δημόσιο) καθώς και των 
υπ. αρ. 268/2017 απόφασης Μον Πρωτ. Αθηνών (ειδ. Διαδ. Απαλ/σεων) και υπ. αρ. 23/2021 
Διάταξης Κληρονομητηρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών. (Υπόθεση Τσεκούρα Κων/νου κλπ) Φ. 
1269

18 Εισήγηση για έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης δέσμευσης πίστωσης ποσού αποζημίωσης 
– με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου, λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικών τμημάτων εμβαδού 20,97 
τμ. και 24,97 τμ. και  λόγω ρυμοτομίας επικειμένου (μάντρας) εκ της ιδιοκτησίας με κ.α. 012850 
της περιοχής Σωρός Λάκκα Κόττου του Δήμου Αμαρουσίου,  φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Κότσικου 
Ιωάννη κλπ. (Υπόθεση  Κότσικου Ιωάννη κλπ) Φ. 3130

19 Εισήγηση για έγκριση καταβολής αποζημίωσης συμβιβαστικώς καθορισθείσας με την υπ. αρ. 
16/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ακολούθως εγκριθείσας αυτής δια της 
υπ. αρ. 50/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αποζημίωση με υπόχρεο το Δήμο 
Αμαρουσίου αφορά  εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 273,37 τμ. της ιδιοκτησίας με κ.α. 2833 
στο Ο.Τ. Γ 769, ως δικαιούχου, στην περιοχή «Σισμανόγλειο -Ν. Μαρούσι» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση Διάμεσης Μιχαήλ και Μόσχος Κων/νος) Φ. 5312.
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20 Άσκηση ή μη αγωγών αποβολής των διαμενόντων σε οριζόντιες ιδιοκτησίες του Δήμου 
Αμαρουσίου, επί της οδού Χατζηαντωνίου 24 κ΄Διονύσου (Υπ. Κληρονομιά
Μιχαήλ Κακούλα - Φ. 3576).

21 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 808/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών (15ο Τμήμα) – Υπ. «ERGOTRAK»  (Φ. 5308).

22 Εισήγηση για παραχώρηση συναίνεσης του Δήμου Αμαρουσίου προκειμένου να γίνει διόρθωση 
από το Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου των εγγραφών του Κτηματολογικού Φύλλου με 
αριθμό 050142165002/0/0 Κ.Α.Ε.Κ., που αφορά ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 953 η οποία έχει δεσμευθεί 
από το Δήμο για την ανέγερση του 12ου Νηπιαγωγείου.  (υπόθεση Γεωργαντίδη Νικολάου κλπ.) 
Φ. 4680.

23 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ. από πτώση δένδρου (Υπόθεση κ. 
Νικολάου Σοφίας Φ. 5484)

24 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ. από πτώση δένδρου (Υπόθεση κ. 
Ιωακειμίδου Δέσποινας Φ. 5513)

25 Έγκριση ή μη καταβολής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού τελών καθαριότητας και 
φωτισμού, ύψους 84.945,03 ευρώ δυνάμει της υπ’ αρ. 11362/2021 αποφάσεως του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 3ο Τριμελές) (Υπόθεση ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, Φ.0750)

26 Έγκριση ή μη καταβολής του ποσού των 2.500 ευρώ δυνάμει της υπ’ αρ. 7960/2020 αποφάσεως 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28ο Μονομελές) (Υπόθεση ΚΩΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
Φ.4306)

27 "Έγκριση της ασκηθείσας με ΓΑΚ 105581/2021 και ΕΑΚ 5182/2021 έφεσης του Δήμου 
Αμαρουσίου κατά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. & Κ. Σταματέκος Α.Ε.» και κατά 
της υπ' αριθμ. 402/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών."

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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