
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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. 21729 12/6/2020 για την 20/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/06/2020 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη απευθείας αναθέσεων 

προμηθειών για την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 

για τη λήψη μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

1 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

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 αυτόνομου 

βενζινοκίνητου μηχανήματος καθαρισμού 

με καυστήρα στο πλαίσιο λήψης 

κατεπειγουσών μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19"

2 240/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος της 

απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, της προμήθειας 

με τίτλο "Προμήθεια αυτόνομου 

βενζινοκίνητου μηχανήματος καθαρισμού 

με καυστήρα στο πλαίσιο λήψης 

κατεπειγουσών μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19"

Διαβίβαση αιτήματος για παράταση 

σύμβασης με τίτλο: "Δαπάνες έκδοσης 

φωτοτυπιών"

3 241/2020 Διαβίβαση αιτήματος για παράταση 

σύμβασης με τίτλο: "Δαπάνες έκδοσης 

φωτοτυπιών"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση των με αρ. πρωτ. 

21277/10.06.2020 και 21416/11.06.2020 

πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών, και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, κατά 

την διάταξη του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης με 

τίτλο : "ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2 (ΣΥΣΚΕΥΕΣ - 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ)", προϋπολογισμού 

7.495,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(με αύξοντα ΕΣΗΔΗΣ αριθμό συστήματος 

89600 και Α.Π. Διακήρυξης 

59757/18.12.2019)."

4 242/2020 Έγκριση των με αρ. πρωτ. 

21277/10.06.2020 και 21416/11.06.2020 

πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών, και ανάδειξη  προσωρινού 

αναδόχου της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, κατά 

την διάταξη του άρθρου 32 του Ν. 

4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης με 

τίτλο : "ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2 (ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ)", προϋπολογισμού 

7.495,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(με αύξοντα ΕΣΗΔΗΣ αριθμό συστήματος 

89600 και Α.Π. Διακήρυξης 

59757/18.12.2019).

Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 

20248/03.06.2020 , 3ου πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του ανοικτού , κάτω των 

ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ".

5 243/2020 Έγκριση  του με αρ. πρωτ. 

20248/03.06.2020 , 3ου πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 

Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

του ανοικτού , κάτω των ορίων, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Έγκριση των με αρ. πρωτ. 

20245/03.06.2020 και 20510/04.06.2020 

πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών, και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού , 

κάτω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ , ΣΠΟΡΩΝ κλπ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

LIFE GRIN"

6 244/2020 Έγκριση των με αρ. πρωτ. 

20245/03.06.2020 και 20510/04.06.2020 

πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών, και ανάδειξη  προσωρινού 

αναδόχου του ανοικτού , κάτω των ορίων 

δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΥΤΩΝ , ΣΠΟΡΩΝ κλπ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN"

Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΗΜΟΤΗ"

7 245/2020 Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΗΜΟΤΗ"

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ 

ΕΙΔΙΚΗΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

8 246/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ 

ΕΙΔΙΚΗΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ.  57056/02-12-2019 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία 

"ΑΝΑΣΣΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9 247/2020 Επιμήκυνση  της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ.  57056/02-12-2019 σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 

Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΑΣΣΑ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

"2η Επιμήκυνση ή μη της χρονικής 

διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  

52582/03-12-2018 σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Αμαρουσίου και της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με την 

επωνυμία "ΕΔΔΥΠΠΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ) 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 

για την υπηρεσία με τίτλο "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - 

Π.Ο.Υ."

10 248/2020 "2η Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ.  52582/03-12-2018 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας, με την επωνυμία "ΕΔΔΥΠΠΥ 

(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ) ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ - Π.Ο.Υ."

Έγκριση ή μη εκτέλεσης επειγουσών και 

απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών 

σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/16, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του 

διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & 

Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 

φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 

προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από 

κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)»

11 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη Πρακτικού αποσφράγισης 

και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  που αφορούν στη 

διενέργεια Διαγωνισμού ανάθεσης έργου 

με τίτλο: «Αναβάθμιση υπαίθριου 

αθλητικού χώρου Δήμου Αμαρουσίου οδού 

Σισμανογλείου»

12 249/2020 Έγκριση  Πρακτικού αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  που αφορούν στη 

διενέργεια Διαγωνισμού ανάθεσης έργου 

με τίτλο: «Αναβάθμιση υπαίθριου 

αθλητικού χώρου Δήμου Αμαρουσίου οδού 

Σισμανογλείου»

Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών και κατακύρωσης 

σύμβασης διαγωνισμού για το έργο: 

«Πρότυπη δημιουργία χώρων πρασίνου 

στο πλαίσιο του προγράμματος Life Grin»

13 250/2020 Έγκριση  πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών και κατακύρωσης 

σύμβασης διαγωνισμού για το έργο: 

«Πρότυπη δημιουργία χώρων πρασίνου 

στο πλαίσιο του προγράμματος Life Grin»

Έγκριση ή μη ανάθεσης απευθείας 

μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 

παραρτήματος 3ου &12 Νηπιαγωγείων 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά τη δίχρονη 

υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

14 239/2020 Έγκριση  ανάθεσης απευθείας μίσθωσης 

ακινήτου για τη στέγαση του 

παραρτήματος 3ου &12 Νηπιαγωγείων 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά τη δίχρονη 

υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 2/2020 διαταγή πληρωμής της κ. 

Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου (ΥΠΟΘΕΣΗ 

"ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ " Φ. 2564 

)

15 251/2020 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 2/2020 διαταγή πληρωμής της κ. 

Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου (ΥΠΟΘΕΣΗ 

"ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ " Φ. 

2564)

Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 

αποζημίωσης λόγω φθοράς του με αριθμό 

κυκλοφορίας ΖΚΑ3755 Ι.Χ της κυρίας 

Μακαρίου Αλεξάνδρας ( Υπόθεση 

"Μακαρίου Αλεξάνδρα"  Φ. 5254)

16 252/2020 Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 

αποζημίωσης λόγω φθοράς του με αριθμό 

κυκλοφορίας ΖΚΑ3755 Ι.Χ της κυρίας 

Μακαρίου Αλεξάνδρας ( Υπόθεση 

"Μακαρίου Αλεξάνδρα"  Φ. 5254)

Έγκριση Ανάθεσης Εργασίας για το 

οικονομικό έτος 2020 σε δικαστικό    

επιμελητή κ. Ρουμανά Νικόλαο

17 253/2020 Έγκριση Ανάθεσης Εργασίας για το 

οικονομικό έτος 2020 σε δικαστικό    

επιμελητή κ. Ρουμανά Νικόλαο

3 / 4



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 24/2020 

διαταγής πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη 

Αμαρουσίου (ΥΠΟΘΕΣΗ "ΙΜΠΕΞ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕ" Φ. 4057)

18 254/2020 Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 24/2020 

διαταγής πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη 

Αμαρουσίου (ΥΠΟΘΕΣΗ "ΙΜΠΕΞ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕ" Φ. 4057)

Διαγραφή οφειλών για χρέωση δαπάνης 

αγωγού αποχέτευσης για το ακίνητο επί 

της οδού Νερατζιωτίσσης 55

19 255/2020 Διαγραφή οφειλών για χρέωση δαπάνης 

αγωγού αποχέτευσης για το ακίνητο επί 

της οδού Νερατζιωτίσσης 55

Διαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ (Υπόθεση 

Ε.Ε ΑΕ με αρ. καρτέλας 072123,Υπόθεση 

Z.Σ με αρ. καρτέλας 040310, Υπόθεση K.Δ 

με αρ. καρτέλας  198044,  Υπόθεση Β.Θ 

με αρ. καρτέλας 039690,  Β.Γ με αρ. 

καρτέλας 039691, Β.Σ με αρ. καρτέλας 

039692, Υπόθεση Σ.Κ ΑΤΚΕ με αρ. 

καρτέλας 129945)

20 256/2020 Διαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ (Υπόθεση 

Ε.Ε ΑΕ με αρ. καρτέλας 072123,Υπόθεση 

Z.Σ με αρ. καρτέλας 040310, Υπόθεση K.Δ 

με αρ. καρτέλας  198044,  Υπόθεση Β.Θ 

με αρ. καρτέλας 039690,  Β.Γ με αρ. 

καρτέλας 039691, Β.Σ με αρ. καρτέλας 

039692, Υπόθεση Σ.Κ ΑΤΚΕ με αρ. 

καρτέλας 129945)

Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 

και Φωτισμού και Φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

21 257/2020 Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 

και Φωτισμού και Φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ22 258/2020 Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ

Διαγραφή χρέωσης για χρήση 

οστεοφυλακίου - οφειλέτης Τ.Α του Ν. Α/Κ 

123627 / ID120148

23 259/2020 Διαγραφή χρέωσης για χρήση 

οστεοφυλακίου - οφειλέτης Τ.Α του Ν. Α/Κ 

123627 / ID120148

Διαγραφή οφειλής από χρηματικό 

κατάλογο για κατάληψη κοιν. χώρου 

καταστήματος".(υποθ. Κ.Κ. αρ. καρτ. 

021038)

24 260/2020 Διαγραφή οφειλής από χρηματικό 

κατάλογο για κατάληψη κοιν. χώρου 

καταστήματος".(υποθ. Κ.Κ. αρ. καρτ. 

021038)

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεση Κ. Α.Ε.  με αριθμό καρτέλας 

206256)

25 261/2020 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεση Κ. Α.Ε.  με αριθμό καρτέλας 

206256)

Διαγραφή οφειλών για τέλη σύνδεσης 

ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης

Υπόθεση: Α.Ι του Χ. με Α/Κ 15764

26 262/2020 Διαγραφή οφειλών για τέλη σύνδεσης 

ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης

Υπόθεση: Α.Ι του Χ. με Α/Κ 15764

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
17/6/2020
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