
  

 

 

                                           

  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  21075  
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΗΜΕΡΟΜ. 24-07-2020  

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ   
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24/2020 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
Προς:
α. Τους Δημοτικούς Συμβούλους 
1. κ. Νομικό Αντώνιο του Ηρακλείου 
2. κ. Σερέτη Χρήστο του Γεωργίου 
3. κ. Μπασινά Ιωάννη του Στεφάνου 
4. κ. Φύτρο Αντώνιο του Παρασκευά 
5. κ. Φράγκο Διονύσιο του Ιωάννη 
6. κ. Μάρκου Ιωάννη του Αντωνίου 
7. κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 
8. κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου 

  
 

β. Τους Δημοτικούς Συμβούλους 
1. κα. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη 
2. κ. Λάμπρου Παναγιώτη του Ηλία 
3. κ. Πανούση Ευάγγελο του Νικολάου 
4. κα. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία 
5. κ. Πουλάκη Πέτρο του Ιωάννη 
6. κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 
ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επι-
τροπής 

 
      

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
24ης συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης Οικονομικής Επιτροπής 

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Τετάρτη 29 του μηνός Ιουλίου 2020 και ώρα 9:00 π.μ. σε συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της πλατφόρμας e:Presence (https://epresence.gov.gr), σύμφωνα με την από 
11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α ́ 55), 
την από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 75) και τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 
(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-05-2020 
(ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 
κάτωθι θεμάτων: 

1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ 
αριθμ. 8145/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ 
αριθμ. 8146/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 07/07/2020 αγωγής (Γ.Α.Κ. 

45655/2020) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 15/04/2020 αγωγής (Γ.Α.Κ. 
46357/2020) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων 
για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου τύπου εκσκαφέων-φορτωτών & σαρώθρων 
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 2020-2021» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.  

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Έλεγχος 
ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας κολυμβητικών υδάτων» με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.  

7.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση προσφορών διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με  τίτλο «Προμήθεια updates εφαρμογών  ALFAWARE - Προμήθεια   
updates προγράμματος αποθήκης SOFT1 - Προμήθεια updates προγραμμάτων πρωτοκόλλου και 
εξυπηρέτησης πολιτών». 

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού 
δημόσιου κάτω των ορίων διαγωνισμού με τίτλο «Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών». 

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου 
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος».  

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου 
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος».  

https://epresence.gov.gr/


  

 

 

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή 
Αθλητικού κέντρου στο ΟΤ Γ334 στην Αρτέμιδα».   

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” 
(αρ. απόφ. Ν.Π.Δ.Δ. 53/2020). 

13. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ΄αριθμ. 257/2020  αποφ. Οικονομικής Επιτροπής ως προς το 
2ο  πρακτικό (ορθή επανάληψη) αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΑΡΤΟΥ – ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Α) ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, Β) ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) Κ.Α.Π.Η., 
Γ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.), Δ) ΤΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ Ε) ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020». 

14. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 
2020. 

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδίκευσης της πίστωσης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε 
κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006. 

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την υπηρεσία 
«Καθαρισμός βλάστησης αλσών, κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων αντιπυρικής περιόδου 2020» με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – 
Εξόδων – Ισολογισμού 2ου Τριμήνου 2020. 

 

 

 

 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

& ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ      


