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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής      

ΜΟΝΑΔΑΓ΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 10425 27/2/2020 για την 8/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/03/2020 και ώρα 12:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση καταβολής δικηγορικής αμοιβής 

για παράσταση του δικηγόρου Ανδρέα 

Παπαρρηγόπουλου (Υπόθεση "HENERGA 

και HELLAS POWER" Φ. 5028 και 4715 )

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

86/2020 Έγκριση καταβολής δικηγορικής αμοιβής 

για παράσταση του δικηγόρου Ανδρέα 

Παπαρρηγόπουλου (Υπόθεση "HENERGA 

και HELLAS POWER" Φ. 5028 και 4715 )

1η  Υποχρεωτική Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2020

1 87/2020 1η  Υποχρεωτική Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2020

1η  Υποχρεωτική αναμόρφωση του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.) Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού 

έτους 2020

2 88/2020 1η  Υποχρεωτική αναμόρφωση του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.) Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού 

έτους 2020

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος 

λόγω κατεπειγουσών αναγκών

3 89/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος 

λόγω κατεπειγουσών αναγκών
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Τροποποίηση ή μη της υπ’αριθμ. 241/2019 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ 

νέου έγκριση ή μη πρακτικού 

κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας & 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων για 

την προμήθεια με τίτλο «Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ) 2014-2020» και ένταξη της πράξης 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2018-2019» – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με 

Κωδικό ΟΠΣ 5029645, με τίτλο Υποέργου 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

4 90/2020 Τροποποίηση  της υπ’αριθμ. 241/2019 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και εκ 

νέου έγκριση  πρακτικού κατακύρωσης της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων για την 

προμήθεια με τίτλο «Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ) 2014-2020» και ένταξη της πράξης 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2018-2019» – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με 

Κωδικό ΟΠΣ 5029645, με τίτλο Υποέργου 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Εκχώρηση ή μη της με αριθ. πρωτ. 

459/08.01.2020 σύμβασης ως προς τις 

οικονομικές απαιτήσεις που αφορά στην 

προμήθεια με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5 91/2020 Εκχώρηση της με αριθ. πρωτ. 

459/08.01.2020 σύμβασης ως προς τις 

οικονομικές απαιτήσεις που αφορά στην 

προμήθεια με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης της προμήθειας 

με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ", επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου 

ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης

6 92/2020 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης της προμήθειας με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ", επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου 

ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο " Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών - αδρανών υλικών

7 93/2020 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο " Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών - αδρανών υλικών

Έγκριση ή μη  εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων 

μεταβίβασης των οχημάτων των πρώην 

δημοτικών επιχειρήσεων στο Δήμο 

Αμαρουσίου

8 94/2020 Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων μεταβίβασης 

των οχημάτων των πρώην δημοτικών 

επιχειρήσεων στο Δήμο Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας του 

διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με 

τίτλο «Πρότυπη δημιουργία χώρων 

πρασίνου στο πλαίσιο του προγράμματος 

Life Grin

9 95/2020 Έγκριση  πρακτικού διενέργειας του 

διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με 

τίτλο «Πρότυπη δημιουργία χώρων 

πρασίνου στο πλαίσιο του προγράμματος 

Life Grin

Τροποποίηση της Συμφωνίας - Πλαίσιο για 

τη "Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων" 

που ανήκουν στο Τμήμα 3: Ομάδα 3: 

Μηχανήματα Έργου, χωρίς νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης

10 96/2020 Τροποποίηση της Συμφωνίας - Πλαίσιο για 

τη "Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων" 

που ανήκουν στο Τμήμα 3: Ομάδα 3: 

Μηχανήματα Έργου, χωρίς νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης

Τροποποίηση της Συμφωνίας - Πλαίσιο για 

τη "Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων" 

που ανήκουν στο Τμήμα 2: Ομάδα 2: 

Φορτηγά - Ημιφορτηγά - Λοιπά Ειδικά 

Οχήματα, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης

11 97/2020 Τροποποίηση της Συμφωνίας - Πλαίσιο για 

τη "Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων" 

που ανήκουν στο Τμήμα 2: Ομάδα 2: 

Φορτηγά - Ημιφορτηγά - Λοιπά Ειδικά 

Οχήματα, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης της πίστωσης 

για την προμήθεια τριών (3) Ταμπλό 

Μπασκέτας , που αφορά στη μελέτη 

"Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού" του 

Δήμου Αμαρουσίου

12 98/2020 Έγκριση  εξειδίκευσης της πίστωσης για 

την προμήθεια τριών (3) Ταμπλό 

Μπασκέτας , που αφορά στη μελέτη 

"Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού" του 

Δήμου Αμαρουσίου

Σύνταξη ονομαστικής κατάστασης απόρων 

και οικονομικά αδύναμων 

δημοτών-κατοίκων του Δήμου Αμαρουσίου 

και δικαιούχων διατακτικής, για την 

προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή 

τους ειδών για  το Πάσχα 2020

13 99/2020 Σύνταξη ονομαστικής κατάστασης απόρων 

και οικονομικά αδύναμων 

δημοτών-κατοίκων του Δήμου Αμαρουσίου 

και δικαιούχων διατακτικής, για την 

προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή 

τους ειδών για  το Πάσχα 2020

Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω 

μετατροπής από αρμόδια Αρχή και 

επαναβεβαίωση αυτών

14 100/2020 Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω 

μετατροπής από αρμόδια Αρχή και 

επαναβεβαίωση αυτών

Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω 

λανθασμένης διεύθυνσης αποστολής               

ενημέρωσης και επαναβεβαίωση αυτών

15 101/2020 Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω 

λανθασμένης διεύθυνσης αποστολής               

ενημέρωσης και επαναβεβαίωση αυτών

Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω 

διόρθωσης υπόχρεου οφειλής και 

επαναβεβαίωσης αυτών

16 102/2020 Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω 

διόρθωσης υπόχρεου οφειλής και 

επαναβεβαίωσης αυτών

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση της κας 

Θεοδώρας Λίτσα Φ 5279)

17 103/2020 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση της κας 

Θεοδώρας Λίτσα Φ 5279)

Εξώδικος συμβιβαστικός καθορισμός 

αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ κυριότητας  

Καρούσου  Αντώνιου  , (Υπόθεση 

Καρούσος Αντώνιος  (Φ.5290)

18 104/2020 Εξώδικος συμβιβαστικός καθορισμός 

αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ κυριότητας  

Καρούσου  Αντώνιου  , (Υπόθεση 

Καρούσος Αντώνιος  (Φ.5290)

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως  

λόγω ρυμοτομίας κι επικειμένων της 

ιδιοκτησίας με Κωδικό Αριθμό 

Κτηματογράφησης 31.02, η οποία 

βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ743 στην οδό 

Κυπρίων Αγωνιστών της περιοχής 

"Σισμανογλείου- Ν. Αμαρουσίου" του 

Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Σαφιολέας 

Παναγιώτης κλπ Φ.0804

19 105/2020 Έγκριση  καταβολής αποζημιώσεως  λόγω 

ρυμοτομίας κι επικειμένων της ιδιοκτησίας 

με Κωδικό Αριθμό Κτηματογράφησης 

31.02, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ743 

στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών της 

περιοχής "Σισμανογλείου- Ν. Αμαρουσίου" 

του Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση 

Σαφιολέας Παναγιώτης κλπ Φ.0804

Aνάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, που έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 

Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία κατ' άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιθ Ν. 

3852/2010 - Υπόθεση Αμοιρίδης - 

Σαββίδης Α.Ε"

20 106/2020 Aνάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, που έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 

Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία κατ' άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιθ Ν. 

3852/2010 - Υπόθεση Αμοιρίδης - 

Σαββίδης Α.Ε"

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
6/3/2020
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