
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 632d87a870128e28a8e0feb5 στις 23/09/22 13:32

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 ( 35/2022 ) του Σώματος , με 
τηλεδιάσκεψη, στις 27/09/2022 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 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου  του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνηση του επιχειρησιακού 
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σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του δήμου 
Αμαρουσίου».

2 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 οικοδομικών υλικών – 
αδρανών υλικών».

3 Έγκριση ή μη του από 16.09.2022 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων Προμηθειών και ματαίωση ή μη του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

4 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 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.)».

5 «Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο 
“Ταχυδρομικά Τέλη (Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών)”».

6 «Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο 
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και ένταξη της πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000160» και 
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»και ένταξη της πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029645».

7 Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου   «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

8 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε επιμορφωτικό πρόγραμμα.

9 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό πρόγραμμα.
"Κόκκολα Στυλιανή "

10 Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων λόγω 
διέλευσης απορριμματοφόρων οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς απορριμμάτων και λοιπών 
οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής οδού

11 Εισήγηση για ανάθεση σύνταξης εκτιμητικής έκθεσης από πιστοποιημένο εκτιμητή 
αναφορικά με την αξία ακινήτου που βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού 
Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ 41 με ΚΑΕΚ 050142011001 - Υπόθεση Ελεήμονος Εταιρείας

12 Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ.1999/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – 
Τμήμα 20ο Τριμελές (Υπόθεση «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» -Φ.5096)

13 «Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φ. 5546)».
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14 Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 433/2022 χρηματικό κατάλογο
Υπόθεση: Δ.Μ. (αριθμός καρτέλας: 211508)

15 Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 433/2022 χρηματικό κατάλογο
Υπόθεση: Μ.Β. (αριθμός καρτέλας: 211195)

16 Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 433/2022 χρηματικό κατάλογο
Υπόθεση: Ε.Μ. (αριθμός καρτέλας: 211507)

17 «Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων ΤΑΠ»
Ζ. Κ. του Γ. με α/α εγγρ. 119645

18 «Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων ΤΑΠ»
Β. Σ. του Β. με α/α εγγρ. 2237

19 «Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ.»
Γ. Β. του Φ. με αριθ. εγγρ. 116383

20 «Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ.»
Γ. Α. του Κ. με αριθ. εγγρ. 170148

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

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


		2022-09-23T13:32:17+0300




