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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 ( 39/2022 ) του Σώματος , με 
τηλεδιάσκεψη, στις 25/10/2022 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 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων-Ισολογισμού Γ’ τρίμηνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου 
Αμαρουσίου.
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2 Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα 
προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος -προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με 
τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε 
Δήμους της Χώρας –Pay as you throw – Gain as you sort» στην Πρόσκληση με κωδικό 
14.6i.26.2-4.12 (Α/Α ΟΠΣ: 5957)

3 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον 
εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Αμαρουσίου, και σημειακή αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου.

4 Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 81339/14.10.2022 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής 
και παρακολούθησης Συμβάσεων Προμηθειών , έγκριση ή μη μετάθεσης του χρόνου 
παράδοσης των οχημάτων που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 58342/18.10.2021 
συμφωνητικό, και έγκριση ή μη επιμήκυνσης του με αρ. πρωτ. 58342/18.10.2021 
συμφωνητικού.

5 Λήψη απόφασης για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την οικονομική χρήση 2021

6 Λήψη απόφασης που αφορά τη δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των 
δημοτικών πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων από την Κοινωφελή Επιχείρηση 
Δήμου Αμαρουσίου, με σκοπό τη λειτουργία των πολιτιστικών και αθλητικών 
προγραμμάτων-εκδηλώσεων-δράσεων της για την περίοδο 2022-2023.

7 Έγκριση ή μη μετάβασης του Αντιδημάρχου, επί θεμάτων Οικονομικής Διαχείρισης και 
Νομικών Υποθέσεων κ. Σπυρίδωνα Σταθούλη, στην Αλεξανδρούπολη, για συμμετοχή του 
στο 14ο OTS Forum

8 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε επιμορφωτικό πρόγραμμα.
"14ο OTS Forum"

9 Εξειδίκευση πίστωσης για την δημιουργία πολιτιστική εκδήλωσης με θέμα
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ»

10 Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση ή μη της διοργάνωσης των εκδηλώσεων που 
αφορούν στη  μελέτη «Εκτύπωση φυλλαδίων – αφισών – καρτών – προσκλήσεων κ.λπ. 
προωθητικού – διαφημιστικού υλικού για Αθλητικές – Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου 
Αμαρουσίου»

11 Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς μίας ηλεκτρονικής πινακίδας Κ.Ο.Κ. με ένδειξη Ρ2 (STOP) 
και ενός υπαίθριου καθιστικού (παγκάκι).

12 Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 7802/2022 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία- Τμήμα Ενοχικό) που αφορά την  
υπ’ αριθ. Πρωτ. 91816/2018 αγωγή της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
Α.Β.Ε.Ε.Ε.» κατά του Δήμου Αμαρουσίου

13 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης- από το Δήμο Αμαρουσίου ως υπόχρεο- 
ρυμοτομούμενου επικειμένου (συρματοπλέγματος) ιδιοκτησίας στα Ο.Τ. Γ 750, Γ 748 της 
περιοχής Σισμανόγλειο – Ν. Μαρούσι του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία αποζημίωση 
καθορίστηκε συμβιβαστικά δια της υπ. αρ. 47/1994 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 
(υποθ. Βασιλικής και Ηλία Τρίκκα). Φ. 3642

14 Έγκριση ή μη καταβολής ποσού 10.231,οο € ως αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής 
έκτασης μετ’ επικειμένων, στην θέση «Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» στο Ο.Τ. 
1155 με Κ.Α. 0407036 (φ. 5436).

15 Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. 2564)
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16 Διαγραφή οφειλής πρόστιμο φορολογικών διατάξεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής 
δημ.τέλους 0,5%
Υπόθεση: Ι.Δ. ΕΕ με  Αρ. Καρτ. 193412

17 Διαγραφή οφειλών από Tέλη Καθαριότητας και φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(Υπόθεση: Π.Γ  με αριθμό καρτέλας 125804)

18 Διαγραφή και επαναβεβαίωση των χρεώσεων για δικαίωμα συντήρησης της οστεοθήκης με 
αριθμό Νο 12-21.
(Υπόθεση: Μ-Μ.Μ του Χ με κ/κ εγγρ, 11235)

19 «Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ»
Π. Κ. του Χ. με α/κ 13298

20 «Διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ.»
Λ. Ε. του Ε. με κωδ. καρτέλας 49151

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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