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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 ( 46/2022 ) του Σώματος , με 
τηλεδιάσκεψη, στις 19/12/2022 ημέρα Δευτέρα 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 « Υποβολή προς έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2021»

2 Έγκριση ή μη 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Νομικού Προσώπου 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)
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3 Έγκριση ή μη των Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου 
"Αμαρυσία Άρτεμις " (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), τέλους χρήσης έτους 2016.

4 Έγκριση ή μη της υπ΄αριθμ. 81/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την επικαιροποίηση-συμπλήρωση της τιμολογιακής 
πολιτικής των αθλητικών προγραμμάτων της Επιχείρησης για την περίοδο 2022-2023, 
καθώς και για τις επόμενες περιόδους, μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης.

5 Έγκριση ή μη της υπ’αρ. 82/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση 
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2023.

6 Έγκριση ή μη της υπ’αρ.83/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την     έγκριση του Ετήσιου Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2023.

7 Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 84/2022 απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την κατάρτιση και έγκριση 
της εισηγητικής έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της 
Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2023, προκειμένου η διαφορά τους να χρηματοδοτηθεί από 
το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση την παρ.1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

8 Έγκριση ή μη της υπ’αρ.92/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την έγκριση των πινάκων   στοχοθεσίας 
οικονομικών αποτελεσμάτων της Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2023.

9 «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών»

10 « Έγκριση και Οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης με τίτλο 
 «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου»

11 Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ιδιώτη υπηρεσιών οδηγού για τη μεταφορά επιβατών του Δήμου 
Αμαρουσίου με διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016

12 Έγκριση ή μη 2ης παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ

13 Έγκριση ή μη της παράτασης του χρόνου ισχύος προσφορών για τον διαγωνισμό για την 
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

14 Επιλογή αναδόχου εταιρείας για  τη διαχείριση:
              (α) Επιλογή εταιρείας για την καταστροφή (ανακύκλωση) κινητών αντικειμένων που 
δεν έχουν καμία αξία (κάδοι απορριμμάτων) 
              (β) Επιλογή αναδόχου εταιρείας για τη συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε 
Πρόγραμμα  Συλλογής - Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)  των 
οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου
               (γ) Επιλογή αναδόχου εταιρείας  για τη  συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε 
Πρόγραμμα Συλλογής – Μεταφοράς προς ενεργειακή αξιοποίηση  χρησιμοποιημένων 
Μαγειρικών Ελαίων

15 Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων 
Κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις 2018» με κωδικό πρόσκλησης Κ.Χ. 2020 και τίτλο  
«Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των ΟΤ 13 και 16 μεταξύ 
των οδών Κνωσσού ,Πλουτάρχου και Αισώπου»
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16 Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων 
Κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις 2018» με κωδικό πρόσκλησης Κ.Χ. 2020 και τίτλο  
«Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Κοινόχρηστο χώρο του ΟΤ 118 στη συμβολή των οδών 
Σοφοκλέους και Μετσόβου»

17 Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων 
Κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις 2018» με κωδικό πρόσκλησης Κ.Χ. 2020 και τίτλο  
«Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Κοινόχρηστο χώρο του ΟΤ 116 στη συμβολή των οδών 
Μακεδονίας και Κυβέλης»

18 «Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο 
“Υπηρεσίες οδηγού για τη μεταφορά επιβατών του Δήμου Αμαρουσίου ”».

19 Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του επαναληπτικού 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

20 Έγκριση ή μη πρακτικών της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Προμηθειών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου  του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών 
βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2022, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) : 2015-2016 (Τμήμα Α) και 2018-2019 (Τμήμα 
Β)».

21 "Λήψη απόφασης για την έγκριση συμβιβασμού ένδικης διαφοράς που αφορά σε αγωγή της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΔΕΦΛΟΙ ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" κατά του Δήμου Αμαρουσίου (ΓΑΚ 98013/2022 
και ΕΑΚ 2666/2022), εκκρεμούς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,  με αίτημα 
την αναγνώριση της κυριότητας της ενάγουσας επί εδαφικού τμήματος που φέρεται ότι έχει 
εσφαλμένως ενταχθεί σε ΚΑΕΚ ειδικής έκτασης με δικαιούχο κυριότητας το Δήμο 
Αμαρουσίου και διορθωση της σχετικής φερόμενης ως εσφαλμένης εγγραφής με αντίστοιχη 
γεωμετρική μεταβολή"

22 Εισήγηση για άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά δικαστικών αποφάσεων Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών (Γ΄ ακυρωτικό τμήμα) με αριθμούς 1773/2022 και 1774/2022 .(υπόθεση 
Τσουραίδου Ευδοκία) Φ. 4233

23 Διαγραφή οφειλών από Tέλη Καθαριότητας και φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
Σχετ: η υπ’ αριθμ πρωτ 98349/8-12-2022 αίτηση
 (Υπόθεση: F.M.Ε. ΑΕΒΕ  με αριθμό καρτέλας 080004)

24 «Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ.»
Υπόθεση: α) Σ. Λ. του Χ. με κωδ. καρτέλας 132726
β) «A. I. Α.Ε.» με κωδ. καρτέλας 68019 
γ) Κ. Α. του Ν. με κωδ. καρτέλας 73357
δ) «Α. Α. Ε.Π.Ε.» με κωδ. καρτέλας 67962

25 «Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ.»
Υπόθεση: «L. H. Ε Α.» με κωδ. καρτέλας 060881

26 Διαγραφές  Προστίμων ΚΟΚ - Υπόθεση : Κ. Α. του Σ. με κωδ. καρτέλας 108167
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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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