
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. 27640 17/7/2020 για την 26/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/07/2020 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

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 2ης 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου 

Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2020

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

337/2020 Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου 

Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2020

Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση ή μη 

της διοργάνωσης εκδηλώσεων που 

αφορούν στη μελέτη "Αμοιβές Καλλιτεχνών 

για εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

338/2020 Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση  της 

διοργάνωσης εκδηλώσεων που αφορούν 

στη μελέτη "Αμοιβές Καλλιτεχνών για 

εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου"

Υποβολή προς έγκριση απολογισμού 

οικονομικού έτους 2019

1 342/2020 Υποβολή προς έγκριση απολογισμού 

οικονομικού έτους 2019

Έγκριση ή μη πρακτικού και εκ νέου 

ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)»

2 343/2020 Έγκριση  πρακτικού και εκ νέου ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

(Α.Ε.Κ.Κ.)»

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

"Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.""

3 344/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση  

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

"Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.""
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 

27292/15-07-2020, 3ου πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του ανοικτού, κάτω των 

ορίων, δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ , ΣΠΟΡΩΝ κλπ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

LIFE GRIN

4 345/2020 Έγκριση  του με αρ. πρωτ. 

27292/15-07-2020, 3ου πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 

Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

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 της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος 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

5 346/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος 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

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.».

6 339/2020 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.»

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

7 347/2020 Έγκριση 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

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του 

Έργου 

"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

8 348/2020 Έγκριση  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του 

Έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

Έγκριση ή μη 6ης παράτασης της 

ημερομηνίας λήξης της μελέτης με τίτλο 

"ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ"

9 349/2020 Έγκριση 6ης παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ"

Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα, του Έργου    «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

10 350/2020 Έγκριση  του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα, του Έργου    «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο «Διανοίξεις - 

Διαμορφώσεις οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου»

11 351/2020 Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο «Διανοίξεις - 

Διαμορφώσεις οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης 

προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών 

για το έργο με τίτλο: "Ανακατασκευή 

κτιρίων μίσθωσης για την εφαρμογή της 

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης" με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) του 

άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, 

λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης

12 341/2020 Έγκριση  πρακτικού αξιολόγησης 

προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών 

για το έργο με τίτλο: "Ανακατασκευή 

κτιρίων μίσθωσης για την εφαρμογή της 

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης" με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) του 

άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, 

λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης

Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης 

προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών 

για το έργο με τίτλο: "Εργασίες 

εγκατάστασης για την εφαρμογή της 

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης" με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) του 

άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, 

λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης

13 340/2020 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 

προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών 

για το έργο με τίτλο: "Εργασίες 

εγκατάστασης για την εφαρμογή της 

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης" με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) του 

άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, 

λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς ΙΧ. Υπόθεση ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Φ2564)

14 352/2020 Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς ΙΧ. Υπόθεση ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Φ2564)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο

όνομα του υπαλλήλου Βασιλείου Κάτσαρη, 

για τις διελεύσεις των οχημάτων   που 

χρησιμοποιεί ο Δήμος Αμαρουσίου από 

την ''Αττική Οδό'

15 353/2020 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο

όνομα του υπαλλήλου Βασιλείου Κάτσαρη, 

για τις διελεύσεις των οχημάτων   που 

χρησιμοποιεί ο Δήμος Αμαρουσίου από 

την ''Αττική Οδό'

Έγκριση ή μη παράτασης εντάλματος 

προπληρωμής για την αντιμετώπιση των 

εξόδων μεταβίβασης των οχημάτων των 

πρώην δημοτικών επιχειρήσεων στο Δήμο 

Αμαρουσίου για έναν (1) επιπλέον μήνα 

και επαύξησης του ποσού εντάλματος 

προπληρωμής

16 354/2020 Έγκριση  παράτασης εντάλματος 

προπληρωμής για την αντιμετώπιση των 

εξόδων μεταβίβασης των οχημάτων των 

πρώην δημοτικών επιχειρήσεων στο Δήμο 

Αμαρουσίου για έναν (1) επιπλέον μήνα 

και επαύξησης του ποσού εντάλματος 

προπληρωμής

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα του υπαλλήλου Ρούσσου 

Αναργύρου, για την καταβολή ετήσιας 

συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ICLEIγια το έτος 2020

17 355/2020 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα του υπαλλήλου Ρούσσου 

Αναργύρου, για την καταβολή ετήσιας 

συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ICLEIγια το έτος 2020

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα του υπαλλήλου Χοχλιούρου 

Στέργιου του Παναγιώτη, για την καταβολή 

ετήσιας  συνδρομής στο KNOWLEDGE 

SOCIETY FORUM του ΔΙΚΤΥΟΥ 

EUROCITIES   για το έτος 2020.

18 356/2020 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα του υπαλλήλου Χοχλιούρου 

Στέργιου του Παναγιώτη, για την καταβολή 

ετήσιας  συνδρομής στο KNOWLEDGE 

SOCIETY FORUM του ΔΙΚΤΥΟΥ 

EUROCITIES   για το έτος 2020.

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

έφεσης κατά της υπ' αριθ.14831/2019 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) που αφορά 

την με γεν.αρ.κατ.36312/2013αγωγή της 

εταιρίας "Θ.ΠΑΓΩΝΗΣ - Γ.ΚΟΧΡΩΝΑ 

Ο.Ε." κατά της Δημοτικής Επιχείρησης 

Τεχνολογίας του Δήμου Αμαρουσίου

19 357/2020 Άσκηση  του ενδίκου μέσου της έφεσης 

κατά της υπ' αριθ.14831/2019 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τακτική Διαδικασία) που αφορά την με 

γεν.αρ.κατ.36312/2013αγωγή της εταιρίας 

"Θ.ΠΑΓΩΝΗΣ - Γ.ΚΟΧΡΩΝΑ Ο.Ε." κατά 

της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνολογίας 

του Δήμου Αμαρουσίου
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Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης από 

το Δήμο Αμαρουσίου κατά τη συζήτηση της 

από 6.3.2020 Αίτησης Ασφαλιστικών 

Μέτρων-Προσεπίκλησης των α) Σωτηρίου 

Γκιόκα, β) Ελένης Γκιόκα και γ) Στυλιανής 

Γκιόκα κατά των α) Ευαγγέλου Κάβαλου, 

2) Βασιλείου Κάβαλου και 3) Απόστολου 

Κουδούνα

20 358/2020 Άσκηση  πρόσθετης παρέμβασης από το 

Δήμο Αμαρουσίου κατά τη συζήτηση της 

από 6.3.2020 Αίτησης Ασφαλιστικών 

Μέτρων-Προσεπίκλησης των α) Σωτηρίου 

Γκιόκα, β) Ελένης Γκιόκα και γ) Στυλιανής 

Γκιόκα κατά των α) Ευαγγέλου Κάβαλου, 

2) Βασιλείου Κάβαλου και 3) Απόστολου 

Κουδούνα

Ανάκληση ή μη της υπ' αριθ. 

106/05-03-2020 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπήςκαι εκ νέου 

ανάθεσησε 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")

21 359/2020 Ανάκληση  της υπ' αριθ. 106/05-03-2020 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπήςκαι 

εκ νέου ανάθεσησε 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")

Έγκριση ή μη καταβολής αμοιβής 

εξωτερικού δικηγόρου, κατά τις 

προβλεπόμενες αμοιβές περί των κώδικα 

δικηγόρων, λόγω περαίωσης των νομικών 

εργασιών που της ανατέθηκαν με τις υπ' 

αριθμούς 310/11.11.2019, 119/23.03.2020 

& 141/06.04.2020 Αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αμαρουσίου

22 360/2020 Έγκριση καταβολής αμοιβής εξωτερικού 

δικηγόρου, κατά τις προβλεπόμενες 

αμοιβές περί των κώδικα δικηγόρων, λόγω 

περαίωσης των νομικών εργασιών που της 

ανατέθηκαν με τις υπ' αριθμούς 

310/11.11.2019, 119/23.03.2020 & 

141/06.04.2020 Αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως  

λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας, κατόπιν 

δικαστικού οριστικού καθορισμού τιμής 

μονάδος, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 

1303/2020 απόφαση του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών (Υπόθεση Κόσκορου 

Καλλιόπη κλπ- Φ. 4604)

23 361/2020 Έγκριση  καταβολής αποζημιώσεως  λόγω 

ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας, κατόπιν 

δικαστικού οριστικού καθορισμού τιμής 

μονάδος, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 

1303/2020 απόφαση του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών (Υπόθεση Κόσκορου 

Καλλιόπη κλπ- Φ. 4604)

Άσκηση ή μη  ενδίκου μέσου  κατά της υπ' 

αρ. 6694/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα 6ο 

Μονομελές - ΓΑΚ 6323/ΠΡ3870/2010 (Υπ. 

ΔΕΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ -Δ.Ο.Υ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) (Φ.5083)

24 362/2020 Mη Άσκηση   ενδίκου μέσου  κατά της υπ' 

αρ. 6694/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα 6ο 

Μονομελές - ΓΑΚ 6323/ΠΡ3870/2010 (Υπ. 

ΔΕΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ -Δ.Ο.Υ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) (Φ.5083)

Άσκηση ή μη  ενδίκου μέσου  κατά της υπ' 

αρ. 6692/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα 6ο 

Μονομελές - ΓΑΚ 6321/ΠΡ3859/2010 (Υπ. 

ΔΕΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ -Δ.Ο.Υ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) (Φ.5083)

25 363/2020 Mη Άσκηση  ενδίκου μέσου  κατά της υπ' 

αρ. 6692/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα 6ο 

Μονομελές - ΓΑΚ 6321/ΠΡ3859/2010 (Υπ. 

ΔΕΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ -Δ.Ο.Υ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) (Φ.5083)

Άσκηση ή μη  ενδίκου μέσου  κατά της υπ' 

αρ. 6695/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα 6ο 

Μονομελές - ΓΑΚ 6324/ΠΡ3871/2010 (Υπ. 

ΔΕΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ -Δ.Ο.Υ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) (Φ.5083)

26 364/2020 Mη Άσκηση   ενδίκου μέσου  κατά της υπ' 

αρ. 6695/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών - Τμήμα 6ο 

Μονομελές - ΓΑΚ 6324/ΠΡ3871/2010 (Υπ. 

ΔΕΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ -Δ.Ο.Υ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) (Φ.5083)

Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση ή μη 

της προμήθειας βιβλίων    για τη Βορέειο 

Βιβλιοθήκη, που αφορά στη μελέτη 

"Προμήθεια βιβλίων"

27 365/2020 Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση  της 

προμήθειας βιβλίων    για τη Βορέειο 

Βιβλιοθήκη, που αφορά στη μελέτη 

"Προμήθεια βιβλίων"

4 / 5



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
22/7/2020

5 / 5


