
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. 32714 28/8/2020 για την 30/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 01/09/2020 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

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αυξημένων και 

κατεπειγόντων έκτακτων αναγκών που 

προκλήθηκαν από τα μέτρα διασποράς 

του κορονοιού

COVID -19

1 397/2020 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αυξημένων και 

κατεπειγόντων έκτακτων αναγκών που 

προκλήθηκαν από τα μέτρα διασποράς 

του κορονοιού

COVID -19

Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 

32311/26.08.2020 πρακτικού και ανάδειξη 

ή μη προσωρινών αναδόχων του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια 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."

2 398/2020 Έγκριση του με αρ. πρωτ. 

32311/26.08.2020 πρακτικού και ανάδειξη 

προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια 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 πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών 

μηχανών, φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής 

ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων, 

εντύπων, μπλοκ κ.λπ. και χαρτιού 

εκτύπωσης σχεδίων

3 399/2020 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών 

μηχανών, φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής 

ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων, 

εντύπων, μπλοκ κ.λπ. και χαρτιού 

εκτύπωσης σχεδίων
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

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 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 

2014-2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5030262"

4 400/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων προμηθειών και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 

2014-2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5030262"

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια 

Προστατευτικών μασκών προσώπου στα 

πλαίσια προστασίας για την αντιμετώπιση 

της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19

5 401/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια 

Προστατευτικών μασκών προσώπου στα 

πλαίσια προστασίας για την αντιμετώπιση 

της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής 

της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19"

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή 

μη  της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  

που αφορούν στη  μελέτη "Δαπάνες 

συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής 

ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

Δήμου Αμαρουσίου

6 402/2020 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση  της 

διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 

αφορούν στη  μελέτη "Δαπάνες 

συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής 

ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

Δήμου Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 

9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

7 403/2020 Έγκριση  παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 

9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

Άσκηση ένδικου μέσου κατά της 

8519/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 34ο 

Μονομελές).- BENALEX πρόστιμο 

16.000€

8 404/2020 Άσκηση ένδικου μέσου κατά της 

8519/2020 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 34ο 

Μονομελές).- BENALEX πρόστιμο 

16.000€

Ασκηση ή μη του ένδικου μέσου της 

εφέσεως κατά της εκδοθείσας υπ'αρ. 

79/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου  "Κ.  ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε." και το διακριτικό τίτλο "VASCO 

MEDICAL"

 (Φ. 4682)

9 405/2020 Mη Ασκηση του ένδικου μέσου της 

εφέσεως κατά της εκδοθείσας υπ'αρ. 

79/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου  "Κ.  ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε." και το διακριτικό τίτλο "VASCO 

MEDICAL"

 (Φ. 4682)

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

εφέσεως κατά της εκδοθείσας υπ'αρ. 

Α2947/2019 απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Α' 

Ακυρωτικής διαδικασίας) ( ΣΙΜΟΝΙΑΝ 

ΑΓΚΟΠ Φ. 3225)

10 406/2020 Μη Άσκηση  του ενδίκου μέσου της 

εφέσεως κατά της εκδοθείσας υπ'αρ. 

Α2947/2019 απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Α' 

Ακυρωτικής διαδικασίας) ( ΣΙΜΟΝΙΑΝ 

ΑΓΚΟΠ Φ. 3225)

Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. και 

επαναβεβαίωση αυτών λόγω διόρθωσης 

υπόχρεου οφειλής, μεταβολής προστίμου 

από αρμόδιο φορέα και διόρθωση 

διεύθυνσης αλληλογραφίας"

11 407/2020 Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. και 

επαναβεβαίωση αυτών λόγω διόρθωσης 

υπόχρεου οφειλής, μεταβολής προστίμου 

από αρμόδιο φορέα και διόρθωση 

διεύθυνσης αλληλογραφίας"

Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων 

Γ.Ο.Κ

12 408/2020 Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων 

Γ.Ο.Κ

Διαγραφή και Επαναβεβαίωση ή μη 

προστίμων Κ.Ο.Κ

13 409/2020 Διαγραφή και Επαναβεβαίωση ή μη 

προστίμων Κ.Ο.Κ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.

ΥΠΟΘ.α) Μ. Μ. του Θ. με αριθ. εγγρ.  

198457

β) Ε. Ε. του Π. με αριθ. εγγρ.  207183

γ) Κ. Μ. του Β. με αριθ. εγγρ.  204388

δ) Δ. Χ. του Ι. με αριθ. εγγρ.  50511

14 410/2020 Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.

ΥΠΟΘ.α) Μ. Μ. του Θ. με αριθ. εγγρ.  

198457

β) Ε. Ε. του Π. με αριθ. εγγρ.  207183

γ) Κ. Μ. του Β. με αριθ. εγγρ.  204388

δ) Δ. Χ. του Ι. με αριθ. εγγρ.  50511

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου, 

(Υπόθεση ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Φ5296)

15 411/2020 Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου, (Υπόθεση 

ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ5296)

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης 

και επικειμένων λόγω ρυμοτομίας στο 

Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή "Σωρός- 

Λάκκα- Κόττου"  στο Ο.Τ 898 (Υπόθεση 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887)

16 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
2/9/2020
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