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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ:

1) 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).
2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ
Γώγου Μαρία, Λέκκα - Καλαντζάκη Ελένη, Ιωάννου Αικατερίνη, Βουρλάκη Αικατερίνη, Καραμέρος 
Γεώργιος, Γιαννακάκος Ηλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση με αριθμό ( 27/2022 ) του Σώματος, με 
τηλεδιάσκεψη, στις 21/07/2022 ημέρα Πέμπτη 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 133Α'/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 κορωνοϊού COVID ‑ 19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α'55/ 11.03.2019)
γ) του με αρ.πρωτ. 18318/13‑03‑2020 (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 ", και του άρθρου 78 του ν. 4954/09.07.2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων-Ισολογισμού β’ τρίμηνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου 
Αμαρουσίου.
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2 Έγκριση ή μη καταβολής ποσού 1.249,52€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την 
εγκατάσταση δύο παροχών νερού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την άρδευση 
των κάτωθι κοινόχρηστων χώρων πρασίνου:
1. Χώρος πρασίνου με Κ.Χ  επί της οδού Στρατηγού Λέκκα 1 πλατεία Ευτέρπης, 
πολεοδομικής ενότητας Νέο Τέρμα και
2. Χώρος πρασίνου με Κ.Χ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 35  πολεοδομικής 
ενότητας Άγιου Θωμά.

3 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του 
υπαλλήλου Βασιλείου Κάτσαρη, για τις διελεύσεις των οχημάτων   που χρησιμοποιεί ο 
Δήμος Αμαρουσίου από την ‘’Αττική Οδό’’.

4 Τροποποίηση αρχικής σύμβασης βάσει του αρθ.132, παρ. 1β) και 1γ) του Ν.4412/2016

5 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή μη  της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 
αφορούν στη  μελέτη «Δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής ορχήστρας για 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου».

6 «Δωρεά υλικών για την ανάπλαση των Ανοικτών Γηπέδων  Καλαθοσφαίρισης που 
βρίσκονται στο Γυμναστήριο «Σπύρος Λούης» του Δήμου Αμαρουσίου.

7 Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων ενδιαφέροντος για τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου  με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Το χτίσιμο ενός ανθεκτικού στην αλλαγή του 
κλίματος και χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: Έρευνα και καινοτομία προς υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας – Ακρωνύμιο  SOCIO-BEE» (Building a low-carbon, 
climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal - 
SOCIO-BEE), το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2020».

8 Έγκριση ή μη της αποδοχής όρων ένταξης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση 
Κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ 97 (ΑΜΑΛΙΕΙΟ) - Δημιουργία πρότυπης παιδικής χαράς και 
ασφαλών προσβάσεων»  στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου.

9 «Έγκριση του ολοκληρωμένου Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.»

10 Έγκριση και Οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ»

11 Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικών 
οδών»

12 Έγκριση  πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» και κατακύρωση αποτελέσματος.

13 Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και καθορισμός 
συνολικής αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου 
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ»

14 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

15 Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης της προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», επιλογή του τρόπου εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου ανάθεσης, 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης, και συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και αξιολόγησης 
της εν λόγω προμήθειας»
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16 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.

17 «Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  35274/19-07-2021 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΨΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια υλικών βελτίωσης 
οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Αμαρουσίου”».

18 Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων προμηθειών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματων - 
εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου».

19 Έγκριση ή μη υποβολής μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων λόγω φθοράς δημοτικής 
περιουσίας (Φ. 4298)

20 Συμβιβαστικός Καθορισμός Τιμή Μονάδος αποζημιούμενης εδαφικής έκτασης μετ’ 
επικειμένων, στη θέση «Κάτω Σωρός-Τύμβος-Μαρμαράδικα»  στο Ο.Τ. 1155 με Κ.Α. 
0407036 (Φ. 5436, Υπόθεση Αντωνάκης Νικόλαος και Αντωνάκης Σπυρίδων).

21 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε.  αυτοκινήτου μάρκας BMW 316i 
χρώματος λευκού και με αριθμό ΥΙΧ – 5481 των Φώτιου ΚΑΤΣΑΡΑ – ΑΝΤΩΝΑΚΕΑ και 
Ευφροσύνης ΞΑΝΘΑΚΟΥ (Φ. 5506).

22 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε.  αυτοκινήτου μάρκας Renault 
Clio χρώματος λευκού και με αριθμό ΥMΡ – 1499 Άγγελου Κουκλάκη του Κωνσταντίνου (Φ. 
5504).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
* Γραφείο Δημάρχου
* Γενικό Γραμματέα Δήμου
* Γραφείο Αντιδημάρχων
* Συμβούλους Δημάρχου 
* Δ/νσεις Δήμου
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