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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ∆ΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονοµικής Επιτροπής 
 

 

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 38815 02/10/2020 για την 34/2020  
 συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής στις 06/10/2020 και ώρα 11:00 και περίληψη  
 των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 
 

 *Επικύρωση Πρακτικού 
 
 Α/Α Αριθµός 
 Θεµάτων Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 
 
 Εκτός  447/2020 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού  
 ηµερησίας  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής,  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής,  
 διάταξης στο όνοµα του υπαλλήλου Κωνσταντίνου  στο όνοµα του υπαλλήλου Κωνσταντίνου  
 Μάνιου, για τα έξοδα µεταβιβάσεων των   Μάνιου, για τα έξοδα µεταβιβάσεων των   
 οχηµάτων των πρώην δηµοτικών  οχηµάτων των πρώην δηµοτικών  
 επιχειρήσεων του ∆ήµου Αµαρουσίου επιχειρήσεων του ∆ήµου Αµαρουσίου 
 Εκτός  448/2020 Αντικατάσταση ή µη µέλους και εκ νέου  Αντικατάσταση µέλους και εκ νέου  
 ηµερησίας  συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας &  συγκρότηση  Επιτροπής ∆ιενέργειας &  
 διάταξης Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Συµβάσεων  Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Συµβάσεων  
 Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)». Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)». 
 1 449/2020 Έγκριση ή µη του µε αριθ. Πρωτ.  Έγκριση  του µε αριθ. Πρωτ.  
 36363/18.09.2020 πρακτικού της  36363/18.09.2020 πρακτικού της  
 επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης  επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης  
 διαγωνισµών συµβάσεων Προµηθειών και  διαγωνισµών συµβάσεων Προµηθειών και  
 έγκριση ή µη κατακύρωσης  έγκριση κατακύρωσης αποτελέσµατος του  
 αποτελέσµατος του συνοπτικού  συνοπτικού διαγωνισµού για την  
 διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο  προµήθεια µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ  
 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
 ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  
 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  Ν.Π.∆.∆. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α." 
 Ν.Π.∆.∆. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α." 
 
 2 450/2020 Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης  Έγκριση απευθείας ανάθεσης  
 (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση),  (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση),  
 έγκριση ή µη µελέτης – τεχνικών  έγκριση  µελέτης – τεχνικών  
 προδιαγραφών και ορισµός Επιτροπής  προδιαγραφών και ορισµός Επιτροπής  
 διαπραγµάτευσης λόγω εξαιρετικά  διαπραγµάτευσης λόγω εξαιρετικά  
 επείγουσας ανάγκης, της προµήθειας µε  επείγουσας ανάγκης, της προµήθειας µε  
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 τίτλο: τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 (ANΤΙΣΗΠΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ  
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ  
 (ANΤΙΣΗΠΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ  
 ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ  
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
 ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ  
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ  
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ  ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 
 ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ  
 ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 
 3 451/2020 Έγκριση ή µη του µε αριθ. Πρωτ.  Έγκριση του µε αριθ. Πρωτ.  
 37509/28.09.2020 πρακτικού της  37509/28.09.2020 πρακτικού της  
 Επιτροπής Παραλαβής και  Επιτροπής Παραλαβής και  
 παρακολούθησης Συµβάσεων Προµηθειών παρακολούθησης Συµβάσεων Προµηθειών  
 και Έγκριση ή µη τροποποίησης  και Έγκριση τροποποίησης (ενεργοποίηση  
 (ενεργοποίηση δικαιώµατος προαίρεσης)  δικαιώµατος προαίρεσης) του µε αρ.  
 του µε αρ. πρωτ. 52993/08.11.2019  πρωτ. 52993/08.11.2019 συµφωνητικού  
 συµφωνητικού που αφορά στην  που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ  
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ):  
 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ): ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α3: ΥΠΟΟΜΑ∆Α Α3: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
 ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 
 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 
 4 452/2020 Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας  Επιµήκυνση  της χρονικής διάρκειας  
 κατάθεσης των Παραδοτέων 3 & 4 της µε  κατάθεσης των Παραδοτέων 3 & 4 της µε  
 αριθ. πρωτ.  17329/13-05-2020  σύµβασης αριθ. πρωτ.  17329/13-05-2020  σύµβασης  
 µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της  µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της  
 Εταιρείας µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  Εταιρείας µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
 ΩΦΕΛΕΙΑΣ ACTION PLUS ΩΦΕΛΕΙΑΣ ACTION PLUS 
 5 453/2020 Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας  Επιµήκυνση  της χρονικής διάρκειας της µε  
 της µε αριθ. πρωτ.  34903/11-07-2019  αριθ. πρωτ.  34903/11-07-2019 σύµβασης  
 σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου  µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της  
 και της Εταιρείας µε την επωνυµία "Θ.  Εταιρείας µε την επωνυµία "Θ.  
 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ -  ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ -  
 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 6 456/2020 Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης της  Έγκριση  απευθείας ανάθεσης της  
 προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
 ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ  ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ  
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ  
 ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ  ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ  
 ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19» ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19» 
 
 7 457/2020 Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής  
 διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών  διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών  
 συµβάσεων προµήθεια µε τίτλο  συµβάσεων προµήθεια µε τίτλο  
 "Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτικών  "Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτικών  
 µηχανών, φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής  µηχανών, φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής  
 ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων,  ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων,  
 εντύπων, µπλοκ κ.λπ. και χαρτιού  εντύπων, µπλοκ κ.λπ. και χαρτιού  
 εκτύπωσης σχεδίων εκτύπωσης σχεδίων 
 8 458/2020 Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη  
 προσωρινού αναδόχου συνοπτικού  προσωρινού αναδόχου συνοπτικού  
 διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο  διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο  
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 "Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και  "Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και  
 Υλικών Ηλεκτροφωτισµού Υλικών Ηλεκτροφωτισµού 
 9 459/2020 Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης  Έγκριση απευθείας ανάθεσης  
 (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση),  (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση),  
 έγκριση ή µη µελέτης – τεχνικών  έγκριση µελέτης – τεχνικών προδιαγραφών  
 προδιαγραφών και ορισµός Επιτροπής  και ορισµός Επιτροπής διαπραγµάτευσης  
 διαπραγµάτευσης λόγω εξαιρετικά  λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, της  
 επείγουσας ανάγκης, της προµήθειας µε  προµήθειας µε τίτλο: 
 τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ  
 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ  
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ  
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ  ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 
 ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ  
 ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 
 10 460/2020 Έγκριση ή µη  εντάλµατος προπληρωµής  Έγκριση  εντάλµατος προπληρωµής για  
 για την αντιµετώπιση των εξόδων διοδίων  την αντιµετώπιση των εξόδων διοδίων  
 λόγω διέλευσης απορριµµατοφόρων  λόγω διέλευσης απορριµµατοφόρων  
 οχηµάτων, φορτηγών µεταφοράς  οχηµάτων, φορτηγών µεταφοράς  
 απορριµµάτων  και λοιπών οχηµάτων του  απορριµµάτων  και λοιπών οχηµάτων του  
 ∆ήµου Αµαρουσίου µέσω της Αττικής  ∆ήµου Αµαρουσίου µέσω της Αττικής  
 Οδού Οδού 
 11 461/2020 Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας  Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας  
 διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων  
 και µελετών του άρθρου 221 του  και µελετών του άρθρου 221 του  
 Ν.4412/2016 Ν.4412/2016 
 12 462/2020 Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο εργασιών  
 επισκευής κάδων αποκοµιδής αστικών  επισκευής κάδων αποκοµιδής αστικών  
 απορριµµάτων απορριµµάτων 
 13 463/2020 Έγκριση ή µη 3ου Ανακεφαλαιωτικού  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  
 Πίνακα Εργασιών για το  Εργασιών για το έργο:"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -  
 έργο:"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ  ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ" ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ" 
 14 464/2020 Εγκριση ή µη του 2ου Πρακτικού της  Εγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής  
 Επιτροπής και κατακύρωση του έργου  και κατακύρωση του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ" 
 Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ" 
 15 465/2020 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο  Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο  
 «Αναβάθµιση και προσαρµογή στο Π∆  «Αναβάθµιση και προσαρµογή στο Π∆  
 99/2017 των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών 99/2017 των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών  
 του ∆ήµου Αµαρουσίου» του ∆ήµου Αµαρουσίου» 
 
 16 466/2020 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  
 διαγωνισµού δηµόσιας σύµβασης του  διαγωνισµού δηµόσιας σύµβασης του  
 άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έργο  άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έργο  
 µε τίτλο: «Ανακατασκευή - συντήρηση  µε τίτλο: «Ανακατασκευή - συντήρηση  
 οδών» οδών» 
 17 467/2020 Εισήγηση για έγκριση καταβολής για το  Εισήγηση για έγκριση καταβολής για το  
 οικονοµικό έτος 2020 σε δικαστικό     οικονοµικό έτος 2020 σε δικαστικό     
 επιµελητή κ. Aλεξίου Περικλή επιµελητή κ. Aλεξίου Περικλή 
 18 468/2020 Εγκριση ή µη καταβολής αποζηµίωσης  Εγκριση  µη καταβολής αποζηµίωσης στην  
 στην Αικατερίνη Πλασαρά λόγω  Αικατερίνη Πλασαρά λόγω τραυµατισµού -  
 τραυµατισµού - σωµατικής βλάβης  σωµατικής βλάβης (Υπόθεση Πλασαρά   
 (Υπόθεση Πλασαρά  Αικατερίνη Φ.5340 ) Αικατερίνη Φ.5340 ) 
 19 469/2020 Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντος  Έγκριση  καταβολής επιδικασθέντος  
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 κεφαλαίου δυνάµει της υπ' αριθ.  κεφαλαίου δυνάµει της υπ' αριθ.  
 17222/2019 δικαστικής απόφασης του  17222/2019 δικαστικής απόφασης του  
 ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί της  ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί της  
 υπ' αριθ. 19842/2015 αγωγής της  υπ' αριθ. 19842/2015 αγωγής της  
 ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ κατά του  ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ κατά του  
 ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. (Φ.4836) ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. (Φ.4836) 
 21 470/2020 Άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της  Μη Άσκηση του ενδίκου µέσου της  
 εφέσεως κατά της υπ' αρ. 8/2020  εφέσεως κατά της υπ' αρ. 8/2020  
 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών -  απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών -  
 διαδικασία µικροδιαφορών (ΥΠΟΘΕΣΗ  διαδικασία µικροδιαφορών (ΥΠΟΘΕΣΗ  
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΣΣΑ Φ4490) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΣΣΑ Φ4490) 
 22 471/2020 Άσκηση ή µη κύριας παρέµβασης από το  Μη Άσκηση  κύριας παρέµβασης από το  
 ∆ήµο Αµαρουσίου  ∆ήµο Αµαρουσίου  
 κατά τη συζήτηση της από 10.3.2020  κατά τη συζήτηση της από 10.3.2020  
 Αίτησης των α) ∆ηµητρίου Αίτησης των α) ∆ηµητρίου 
 Παπάρα και β) Ευγενίας Ταχριλτζίδη, ως  Παπάρα και β) Ευγενίας Ταχριλτζίδη, ως  
 ασκούντων από κοινού ασκούντων από κοινού 
 τη γονική µέριµνα του ανηλίκου τέκνου  τη γονική µέριµνα του ανηλίκου τέκνου  
 τους Χριστίνας Άννας, τους Χριστίνας Άννας, 
 ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου  ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου  
 Αθηνών (Τµήµα Αθηνών (Τµήµα 
 Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας) Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας) 
 23 472/2020 Άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της  Άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης  
 έφεσης κατά της υπ' αριθ.11891/2020  κατά της υπ' αριθ.11891/2020 απόφασης  
 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού  του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  
 Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά την από Αθηνών που αφορά την από 15.12.2017  
 15.12.2017 και µε ΑΚ 13099/2017  και µε ΑΚ 13099/2017 ανακοπή της  
 ανακοπή της εταιρίας "ΑΙΜΙΛΙΟΣ  εταιρίας "ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΗΣ  
 ΚΥΠΡΙΑΝΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  
 ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ"  ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ" κατά του ∆ήµου  
 κατά του ∆ήµου Αµαρουσίου Αµαρουσίου 
 24 473/2020 Αποδοχή ή µη παραχώρησης σε κοινή  Αποδοχή  παραχώρησης σε κοινή χρήση  
 χρήση τµήµατος ακινήτου από την εταιρεία τµήµατος ακινήτου από την εταιρεία "  
 " Ιδιοκτήτρια Πάτµου 24 Ανώνυµη  Ιδιοκτήτρια Πάτµου 24 Ανώνυµη Εταιρεία" 
 Εταιρεία" 
 25 454/2020 Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος  Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος  
 αποζηµίωσης απαλλοτριούµενης έκτασης  αποζηµίωσης απαλλοτριούµενης έκτασης  
 και επικειµένων λόγω ρυµοτοµίας στο  και επικειµένων λόγω ρυµοτοµίας στο  
 ∆ήµο Αµαρουσίου, περιοχή "Σωρός-  ∆ήµο Αµαρουσίου, περιοχή "Σωρός-  
 Λάκκα- Κόττου"  στο Ο.Τ 898 (Υπόθεση  Λάκκα- Κόττου"  στο Ο.Τ 898 (Υπόθεση  
 ∆ΙΑΝΟΙΞΗ Ο∆ΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887) ∆ΙΑΝΟΙΞΗ Ο∆ΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887) 
 
 26 455/2020 Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος  Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος  
 αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας και λόγω  αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας και λόγω  
 προσκύρωσης εδαφικών τµηµάτων  για  προσκύρωσης εδαφικών τµηµάτων  για  
 ιδιοκτησία µε κ.α. 0215 στο Ο.Τ. Γ 794 της  ιδιοκτησία µε κ.α. 0215 στο Ο.Τ. Γ 794 της  
 περιοχής Αγίου Θωµά του ∆ήµου  περιοχής Αγίου Θωµά του ∆ήµου  
 Αµαρουσίου, συνιδιοκτησίας κας Λινάρδου Αµαρουσίου, συνιδιοκτησίας κας Λινάρδου  
 Μαρίας του Κων/νου και της Ανθής, το  Μαρίας του Κων/νου και της Ανθής, το  
 γένος Μπουραντάκλπ. (υπόθεση  γένος Μπουραντάκλπ. (υπόθεση  
 Μπουραντά - Λινάρδου) Φ.5350 Μπουραντά - Λινάρδου) Φ.5350 
 27 474/2020 ∆ιαγραφή χρεώσεων για ∆Τ-∆Φ-ΤΑΠ  ∆ιαγραφή χρεώσεων για ∆Τ-∆Φ-ΤΑΠ  
 (Υπόθεση Φ.Α µε αρ. καρτέλας 11984) (Υπόθεση Φ.Α µε αρ. καρτέλας 11984) 
 28 475/2020 ∆ιαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ (Υπόθεση  ∆ιαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ (Υπόθεση  
 KSGµε αρ. καρτέλας 080336, Υπόθεση  KSGµε αρ. καρτέλας 080336, Υπόθεση  
 K.Π. µε αρ. καρτέλας 129676) K.Π. µε αρ. καρτέλας 129676) 
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 Η υπάλληλος που έκανε 
 την ανάρτηση 

 

 Ιωαννίδου Ευρυδίκη 
 08/10/2020 


