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ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
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. 16203 30/4/2020 για την 15/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/05/2020 και ώρα 11:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων A' τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 

Αμαρουσίου

1 166/2020 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων A' τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς ποσού 

15.000,00 € απο την εταιρεία COSMOTE 

προς τον Δήμο Αμαρουσίου για δράσεις 

ανάπλασης αστικού περιβάλλοντος

2 167/2020 Έγκριση  αποδοχής δωρεάς ποσού 

15.000,00 € απο την εταιρεία COSMOTE 

προς τον Δήμο Αμαρουσίου για δράσεις 

ανάπλασης αστικού περιβάλλοντος

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος της 

απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, της προμήθειας 

με τίτλο "Προμήθεια ζωοτροφών 

αδέσποτων ζώων στα πλαίσια των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19

3 168/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος της 

απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, της προμήθειας 

με τίτλο "Προμήθεια ζωοτροφών 

αδέσποτων ζώων στα πλαίσια των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4 169/2020 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

αντισηπτικού gel  στα πλαίσια των 

κατεπειγoυσών  μέτρων αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19»

5 170/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

αντισηπτικού gel  στα πλαίσια των 

κατεπειγoυσών  μέτρων αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)""

6 171/2020 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)"

Έγκριση καταβολής δικηγορικής αμοιβής 

για παράσταση της Δικηγορικής Εταιρίας 

Κ.&Κ. Πέρρου εκπροσωπούμενης από τη 

Διαχειρίστρια Αικατερίνη Πέρρου(Υπόθεση 

"ΔΕΑΔΑ" Φ. 5083 )

7 172/2020 Έγκριση καταβολής δικηγορικής αμοιβής 

για παράσταση της Δικηγορικής Εταιρίας 

Κ.&Κ. Πέρρου εκπροσωπούμενης από τη 

Διαχειρίστρια Αικατερίνη Πέρρου(Υπόθεση 

"ΔΕΑΔΑ" Φ. 5083 )

Έγκριση ή μη καταβολής δικηγορικής 

αμοιβής της Ινούς Τσιρίδου λόγω της 

παράστασής της ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3/6/2019 ως 

ασκούσα ανακοπή για την υπόθεση του 

Ο.Τ.Α. με την επωνυμία <<Δήμος 

Αμαρουσίου>> κατά της ανώνυμης 

τραπεζικής εταιρείας  με  την επωνυμία 

<<Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.>>) συνολικού 

ποσού 12.364.918,38 ευρώ πλέον τόκων 

με το με νόμιμο τραπεζικό επιτόκιο 

υπερημερίας από 1/1/2007 μέχρι 

εξοφλήσεως και ανατοκιζόμενων ανά 

εξάμηνο καθώς και το ποσό 210.203,00 

ευρώ ως δικαστική δαπάνη και  την μελέτη 

του φακέλου και των εγγράφων που 

προσκομίσθηκαν από τον Δήμο 

Αμαρουσίου  με συνολική αμοιβή της 

δικηγόρου 13.640 ευρώ

8 173/2020 Έγκριση  καταβολής δικηγορικής αμοιβής 

της Ινούς Τσιρίδου λόγω της παράστασής 

της ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3/6/2019 ως 

ασκούσα ανακοπή για την υπόθεση του 

Ο.Τ.Α. με την επωνυμία <<Δήμος 

Αμαρουσίου>> κατά της ανώνυμης 

τραπεζικής εταιρείας  με  την επωνυμία 

<<Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.>>) συνολικού 

ποσού 12.364.918,38 ευρώ πλέον τόκων 

με το με νόμιμο τραπεζικό επιτόκιο 

υπερημερίας από 1/1/2007 μέχρι 

εξοφλήσεως και ανατοκιζόμενων ανά 

εξάμηνο καθώς και το ποσό 210.203,00 

ευρώ ως δικαστική δαπάνη και  την μελέτη 

του φακέλου και των εγγράφων που 

προσκομίσθηκαν από τον Δήμο 

Αμαρουσίου  με συνολική αμοιβή της 

δικηγόρου 13.640 ευρώ

Κατάρτιση όρων δημόσιας μειοδοτικής 

δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για 

τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών 

(Ληξιαρχείο) του Δήμου Αμαρουσίου στην 

Πολεοδομική Ενότητα Αγίων Αναργύρων.

9 174/2020 Κατάρτιση όρων δημόσιας μειοδοτικής 

δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για 

τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών 

(Ληξιαρχείο) του Δήμου Αμαρουσίου στην 

Πολεοδομική Ενότητα Αγίων Αναργύρων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
4/5/2020
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