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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 ( 44/2022 ) του Σώματος , με 
τηλεδιάσκεψη, στις 08/12/2022 ημέρα Πέμπτη 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 Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού 
τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2023

2 Καθορισμός  τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το   οικονομικό έτος 
2023
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3 Λήψη απόφασης για μείωση ή Απαλλαγή Δημοτικών Τελών, για το   
             έτος 2023 και μετέπειτα, εφόσον δεν υπάρξει λόγος τροποποίησής 
             της,  σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σε Στέγες Υποστηριζόμενης 
             Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύουν στα 
             όρια του Δήμου Αμαρουσίου

4 «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής, έκδοση τακτοποιητικών 
                ενταλμάτων οικονομικού έτους 2022».

5 Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 
Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος της 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, της υπηρεσίας  με τίτλο «Αμοιβή 
καλλιτεχνών  για την εκδήλωση αφής του Χριστουγεννιάτικου δέντρου Δήμου Αμαρουσίου».

6 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 «Εργασίες καθαρισμού – απόσμησης 
φρεατίων υδροσυλλογής».

7 Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ».

8 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 «Εργασίες αποχιονισμού».

9 Αποδοχή ή μη δωρεάς από την BEAT HELLAS στο Δήμο Αμαρουσίου

10 Eπιχορήγηση των τριών Συστημάτων Προσκόπων Αμαρουσίου και του Περιβαλλοντικού, 
Φιλοζωικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αμαρουσίου

11 «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 294/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν λήξης του 
χρόνου ισχύος των προσφορών για το έργο «ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και συνέχιση της διαδικασίας με τους οικονομικούς φορείς που παρέτειναν 
την προσφορά τους.»

12 Έγκριση μελέτης  και όρων διακήρυξης για το έργο «Ανακατασκευή  και Συντήρηση οδών 
στο Δήμο Αμαρουσίου»

13 Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου και 
ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου αυτής

14 Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ»

15 Έγκριση ή μη της ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών και 
πράσινων απορριμμάτων προς μεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α.

16 Έγκριση ή μη της ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)»

17 Έγκριση επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης του Δημοσίου δυνάμει της υπ’ 
αριθ.Α13879/2022 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (ΥΠΟΘΕΣΗ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Φ.4316)

18 Έγκριση επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης του Δημοσίου δυνάμει της υπ’ 
αριθ.11074/2022  δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(ΥΠΟΘΕΣΗ: ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ Φ5240)
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19 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου με αρ. κυκλ. 
ΖΗΗ 4419 ιδιοκτησίας Αθανάσιου Γεωργούλα (ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. 2564).

20 Έγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντος ποσού, δυνάμει της υπ’ αριθ. 3613/2022 
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 18ο) επί της με αριθμό 
καταχώρισης ΑΓ1240/2020 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του 
Δήμου Αμαρουσίου (Φ.5372).

21 Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ:   
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Φ. 5590).

22 ‘’Διαγραφή της χρέωσης για παράταση εκταφής του θανόντα Π.Γ’’
(Υπόθεση: Π.Θ του Α με κ/κ εγγρ,127095)

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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