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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 40906 15/10/2020 για την 36/2020 συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/10/2020 και ώρα 12:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το 
έργο "Εργασίες εγκατάστασης για την 
εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής 
αγωγής 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

476/2020 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το 
έργο "Εργασίες εγκατάστασης για την 
εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής 
αγωγής 

Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 
2019 του ΝΠΔΔ  "Οργανισμός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου 
Αμαρουσίου Αμαρυσία Αρτεμις" 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α) 

1 478/2020 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 
2019 του ΝΠΔΔ  "Οργανισμός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου 
Αμαρουσίου Αμαρυσία Αρτεμις" 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α) 

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων γ΄ τρίμηνου 
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 
Αμαρουσίου 

2 479/2020 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων γ΄ τρίμηνου 
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 
Αμαρουσίου 

Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος 
που αφορά τη δωρεάν παραχώρηση του 
δικαιώματος χρήσης των δημοτικών 
πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων 
από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Αμαρουσίου, με σκοπό τη λειτουργία των 
πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων-
εκδηλώσεων-δράσεων της για την περίοδο 
2020-2021 

3 480/2020 Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος 
που αφορά τη δωρεάν παραχώρηση του 
δικαιώματος χρήσης των δημοτικών 
πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων 
από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Αμαρουσίου, με σκοπό τη λειτουργία των 
πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων-
εκδηλώσεων-δράσεων της για την περίοδο 
2020-2021 

Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 
"Δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας 
φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου" 

4 481/2020 Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 
"Δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας 
φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου" 

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 

5 482/2020 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 
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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 
"Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης 
εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες 
ανανέωσης του antivirus 

6 483/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο 
"Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης 
εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες 
ανανέωσης του antivirus 

Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης  και συγκρότηση  
επιτροπής  διενέργειας  και αξιολόγησης της  
υπηρεσίας με τίτλο “ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ”» 

7 484/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης  και συγκρότηση  
επιτροπής  διενέργειας  και αξιολόγησης της  
υπηρεσίας με τίτλο “ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ”» 

Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών - 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: 
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ" 

8 485/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: 
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ" 

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της 
με αριθ. πρωτ.  26377/23-05-2019 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 
και της Εταιρείας με την επωνυμία 
"ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." 

9 486/2020 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ.  26377/23-05-2019 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 
Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Π. 
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." 

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της 
με αριθ. πρωτ.  49084/17-10-2019 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 
και της ατομικής επιχείρησης  
"ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ" 

10 487/2020 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ.  49084/17-10-2019 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 
ατομικής επιχείρησης  "ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ" 

"Παράταση ή μη της χρονικής διάρκειας της 
σύμβασης με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ" 

11 488/2020 "Παράταση της χρονικής διάρκειας της 
σύμβασης με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ" 

Έγκριση συμμετοχής τηςυπαλλήλου Σκιτσα 
Βσιλικήςσε συνέδριο. 

12 489/2020 Έγκριση συμμετοχής τηςυπαλλήλου Σκιτσα 
Βσιλικήςσε συνέδριο. 

Έγκριση ή μη  των νομικών εργασιών & εν 
γένει ενεργειών που περαιώθηκαν από 
εξωτερικό δικηγόρο σε συνέχεια και στο 
πλαίσιο της υπ' αριθμόν 80/2020 Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής και του από 
02/06/2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας 

13 477/2020 Έγκριση των νομικών εργασιών & εν γένει 
ενεργειών που περαιώθηκαν από εξωτερικό 
δικηγόρο σε συνέχεια και στο πλαίσιο της 
υπ' αριθμόν 80/2020 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής και του από 
02/06/2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας 

2 / 3 



 

Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Γνωμοδότηση για ανάθεση ή μη χειρισμού 
και εντολής πληρεξουσιότητας για 
εκπροσώπηση του Δήμου, ως πολιτικώς 
ενάγοντα(υπόθεση "ENERGA και 
HELLASPOWER") στον Άρειο Πάγο στην 
συζήτηση της αναίρεσης που άσκησε ο 
Αριστείδης Φλώρος κατά της 
δευτεροβάθμιας απόφασης που τον 
καταδικάζει, σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 
της ιδιαίτερης σημασίας της και της 
απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για τον 
χειρισμό της 

14 490/2020 Γνωμοδότηση για ανάθεση ή μη χειρισμού 
και εντολής πληρεξουσιότητας για 
εκπροσώπηση του Δήμου, ως πολιτικώς 
ενάγοντα(υπόθεση "ENERGA και 
HELLASPOWER") στον Άρειο Πάγο στην 
συζήτηση της αναίρεσης που άσκησε ο 
Αριστείδης Φλώρος κατά της 
δευτεροβάθμιας απόφασης που τον 
καταδικάζει, σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 
της ιδιαίτερης σημασίας της και της 
απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για τον 
χειρισμό της 

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού, λόγω 
ζημιών από εισροή υδάτων στην 
ιδιοκτησίατης ΒΑΗΝΑ ΕΛΕΝΗΣ (Φ2564) 

15 491/2020 Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού, λόγω 
ζημιών από εισροή υδάτων στην 
ιδιοκτησίατης ΒΑΗΝΑ ΕΛΕΝΗΣ (Φ2564) 

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω 
φθοράς του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με αριθμό 
κυκλοφορίας ΤΑΒ 1860 του κύριου 
Κουκουλάρη Δημητρίου (Υπόθεση 
ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦ.5296) 

16 492/2020 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω 
φθοράς του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με αριθμό 
κυκλοφορίας ΤΑΒ 1860 του κύριου 
Κουκουλάρη Δημητρίου (Υπόθεση 
ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦ.5296) 

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 
της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 
Εργασιών του έργου "Αξιοποίηση ως 
Πολιτιστικού Χώρου του Διατηρητέου Κτιρίου 
επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας 
(επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, 
καθαίρεση προσκτισμάτων & αλλαγή χρήσης 
από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)" 

17 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 
και Φωτισμού, Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων και ΤΑΠ 

18 493/2020 Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 
και Φωτισμού, Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων και ΤΑΠ 

Διαγραφή οφειλής για τέλη κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου για περίπτερα  
οφειλέτης Γ.Δ. του Α. με αρ. καρτ.129566 & 
193353 

19 494/2020 Διαγραφή οφειλής για τέλη κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου για περίπτερα  
οφειλέτης Γ.Δ. του Α. με αρ. καρτ.129566 & 
193353 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
19/10/2020 
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