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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 ( 42/2022 ) του Σώματος , με 
τηλεδιάσκεψη, στις 18/11/2022 ημέρα Παρασκευή 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 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνηση του 
επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 
(Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του δήμου Αμαρουσίου».
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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 ηλεκτρικών φορτιστών 
οχημάτων, συστήματος /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)».

3 Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες συγκρότησης και 
λειτουργίας φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου».

4 «Έγκριση ή μη ανάθεσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και έγκριση 
ή μη μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Αμοιβή καλλιτεχνών  για 
την εκδήλωση αφής του Χριστουγεννιάτικου δέντρου Δήμου Αμαρουσίου».

5 «Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  80796/29-12-2021  σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του «ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ»»

6 «Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  65720/11-11-2021  
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΚΑΥΚΑΣ 
Α.Ε».

7 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ  «Οργανισμός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου Αμαρυσία Αρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α).

8 Ένταξη υποψηφίου στο Μητρώο Εργοληπτών Δήμου Αμαρουσίου (Εταιρειών -Φυσικών 
Προσώπων) για   την αντιμετώπιση   εκτάκτων   αναγκών   για το χρονικό διάστημα έως 
31/12/2023

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

10 Έγκριση και Οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4495/2017»

11 Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ"

12 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό πρόγραμμα.

13 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε επιμορφωτικό πρόγραμμα.

14 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ: 
ΜΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Φ. 5503

15 Εισήγηση σχετικά με την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της Εφέσεως κατά της εκδοθείσας 
υπ'αρ. 11074/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου  - «ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» (Φ. 5240)

16 Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 3613/2022 απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (18οΤμήμα) – Υπ.«Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (Φ. 5372).

17 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης – με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου 
- λόγω αποζημίωσης εδαφικού  τμήματος εμβαδού 18,10 τμ. ιδιοκτησίας  (ως δικαιούχου 
αποζημίωσης) με κ.α. 010626 στο Ο.Τ. 981 της περιοχής Σωρός Λάκκα Κόττου του Δήμου 
Αμαρουσίου, κυριότητας Ψάλτη Βασιλικής. (Υπ.  Ψάλτη Βασιλική) Φ. 3600
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18 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(Υπόθεση: Κ.Γ με αριθμό καρτέλας 10605)

19 «Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ.»
Σ. Δ. του Σ. με αριθ. εγγρ. 154839

20 ’Διαγραφή και επαναβεβαίωση της χρέωσης για τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου από 
κατάληψη τραπεζοκαθισμάτων έτους 2022’’
 (Υπόθεση: Κ.Γ-Σ.Κ Ο.Ε με κ/κ εγγρ, 15184)

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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