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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 ( 28/2022 ) του Σώματος, με 
τηλεδιάσκεψη, στις 27/07/2022 ημέρα Τετάρτη 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 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 
", για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022

2 Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης πίστωσης για την διοργάνωση των εκδηλώσεων  που 
αφορούν στη μελέτη με αρ 3 /2022«Δράσεις FORUM νέων».
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3 Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης πίστωσης για την διοργάνωση των εκδηλώσεων  που 
αφορούν στη μελέτη με αρ. 12/2022«Αμοιβές Καλλιτεχνών για εκδηλώσεις του Δήμου 
Αμαρουσίου».

4 Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση ή μη της διοργάνωσης εκδήλωσης  του 23ου 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ που αφορούν στη μελέτη: «ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ» 
(ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2022).

5 Παράταση Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών -Φυσικών Προσώπων) για   την αντιμετώπιση   
εκτάκτων   αναγκών   από   πλημμύρες,   χιονοπτώσεις,   πυρκαγιές, σεισμούς   ή 
οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική – τεχνολογική  καταστροφή στην περιοχή 
ευθύνης του Δήμου Αμαρουσίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2023 και 
επικαιροποίηση των τιμών αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες
ανάγκες.

6 «Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  44393/30-08-2021 σύμβασης 
που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αμαρουσίου» μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό 
τίτλο «OTS A.E.»».

7 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»

8 «Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο 
“Εργασίες καθαρισμού - απόσμησης φρεατίων υδροσυλλογής”».

9 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 ειδών Αρτοποιείου, 
Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Παντοπωλείου και Οπωροπωλείου για την κάλυψη αναγκών 
των δομών του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”».

10 «Έγκριση Πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
“ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” και 
κατακύρωση αποτελέσματος»

11 «Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”»

12 «Έγκριση ή μη της μελέτης έργου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο 
Αμαρουσίου»

13 Έγκριση ή μη παράτασης των συμβάσεων εκπόνησης μελετών για την κατασκευή γηπέδου 
ποδοσφαίρου Δήμου Αμαρουσίου

14 Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα με την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, του 
2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών και της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης για τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ»
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15 Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο πρόγραμμα 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης μέσα από το έργο μέσα από το έργο "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής 
ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της 
ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας»

16 Έγκριση ή μη διόρθωσης – τροποποίησης της υπ’ αριθ. 125/2022 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης 
καταβολής ποσού ευρώ 27.414 ως αχρεωστήτως καταβληθέντος λόγω αποζημίωσης 
προσκυρούμενου εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 1228 στο Ο.Τ. 476 της 
περιοχής «Άγιος Θωμάς» του Δήμου Αμαρουσίου.

17 Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου,
(ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΑΜΠΙΔΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ.5519)

18 «Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων ΤΑΠ»
α) V.-P. P. του Τ. με α/α εγγρ. 199204
β) Π. Γ. του Μ. με α/α εγγρ. 89740

19 «Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ»
 Τ. Α. του Α. με α/α εγγρ. 208673

20 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης – με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου 
- λόγω ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησιών με κ.α. 011114 και με κ.α. 011115 στο 
Ο.Τ. 593 της περιοχής Άνω Ψαλίδι,  φερόμενου ιδιοκτήτη Μπούτρη Ιωάννας του Ιωάννη και 
της Σταματίνας, συζ. Αθαν. Κόττη η πρώτη ιδιοκτησία, και φερόμενων συνιδιοκτητών 
Ραδαίου Μαρίας του Νικολάου και Μαγγανά Γεωργίου του Κων/νου (κατά ποσοστό 50% εξ 
αδιαιρέτου σε έκαστο)  η δεύτερη  ιδιοκτησία. (Υπ. Μπούτρη, Ραδαίου – Μαγγανά) Φ. 5007

21 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης από το Δήμο Αμαρουσίου ως 
υπόχρεο  λόγω ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων και επικειμένων της ιδιοκτησίας (ως 
δικαιούχου) με κ.α. 0403050 στο Ο.Τ. 1127, της περιοχής «Κάτω Σωρός – Τύμβος – 
Μαρμαράδικα» του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Σπυριδάκος Ιωάννης, Φωτεινή και 
Μάρθα) Φ. 5437.

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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