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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

€

Επειδή λόγω της ματαίωσης ,εξαιτίας ανωτέρας βίας που προκλήθηκε  από την απειλή ύπαρξης 
εκρηκτικού μηχανισμού στο Δημοτικό Κατάστημα, της 30ης Συνεδρίασης την Παρασκευή 2-9-
2022,παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση με αριθμό 31/2022 του Σώματος, 
στις 06/09/2022 ημέρα 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 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 
", με τηλεδιάσκεψη , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Έγκριση ή μη τροποποίησης του με αρ. πρωτ. 63729/05.08.2022 συμφωνητικού για την 
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ».
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2 «Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» , για τη σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου ανάθεσης, κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης, και συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και αξιολόγησης της εν λόγω 
υπηρεσίας».

3 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 «Προμήθεια  οικοδομικών υλικών – 
αδρανών υλικών».

4 Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών  της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
προμηθειών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια ηλεκτρικών φορτιστών οχημάτων, σύστηματος /πλατφόρμας διαχείρισης 
/παρακολούθησης των ηλεκτρικών οχημάτων και των φορτιστών για την πράξη «Υποδομές 
Ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά Οχήματα - Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Αμαρουσίου» 
(σύμφωνα με την Α.Π. 10128/2021 απόφαση για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης).

5 Έγκριση επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης του Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθ.  12/2022 
δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΤΜΗΜΑ 3ο  Μονομελές ) με 
δικαιούχο τον Ηρακλή Κοντοδιό (ΥΠΟΘΕΣΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΝΤΟΔΙΟΣ Φ. 3337)

6 Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω φθοράς οικήματος από πτώση δέντρου, 
(ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Φ. 5536).

7 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φ. 5512).

8 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΓΑΚΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Φ. 5527).

9 Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ: 
ΜΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ,  Φ. 5503).

10 Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 433/2022 χρηματικό κατάλογο
Υπόθεση: Β.Λ. (αριθμός καρτέλας: 210265)

11 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 49-26 κτιστής 
ατομικής οστεοθήκης.

12 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης – με υπόχρεο και δικαιούχο το 
Δήμο Αμαρουσίου - λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και λόγω ρυμοτομίας 
εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησιών με κ.α. 011317 στο Ο.Τ. 896/01 και με κ.α. 011037 στο 
Ο.Τ. 904 της περιοχής Σωρός Λάκκα Κόττου του Δήμου Αμαρουσίου,  φερόμενων αρχικών 
ιδιοκτητών- συνιδιοκτητών  Σαμαρτζή Σοφίας του Σπυρίδωνα και της Αλεξάνδρας και 
Σαμαρτζή Σταματίου του Σπυρίδωνα και της Αλεξάνδρας (κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου 
σε έκαστο). (Υπ.  Σαμαρτζή – Αναγνώστου) Φ. 0964

13 Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και 
"ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ".
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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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