
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 23276 28/05/2021 για την 22/2021 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 01/06/2021 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

«Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του 

Δήμου ποσού 326.100,00€ προς κάλυψη 

έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του 

κορονοϊού COVID-19»

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

251/2021 «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του 

Δήμου ποσού 326.100,00€ προς κάλυψη 

έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που 

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του 

κορονοϊού COVID-19»

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

αίτησης αναστολής εκτέλεσηςκαι της 

προσωρινής διαταγής (η οποία συζητείται 

στις 1-6-2021) κατά της υπ’ 

αριθ.4757/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τακτική Διαδικασία - Τμήμα Ενοχικό) που 

αφορά την υπ’ αριθ. Πρωτ. 

566993/08.08.2017 αγωγή της εταιρίας 

«ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε.Ε.» κατά του Δήμου Αμαρουσίου

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

252/2021 Άσκηση  του ενδίκου βοηθήματος της 

αίτησης αναστολής εκτέλεσηςκαι της 

προσωρινής διαταγής (η οποία συζητείται 

στις 1-6-2021) κατά της υπ’ 

αριθ.4757/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τακτική Διαδικασία - Τμήμα Ενοχικό) που 

αφορά την υπ’ αριθ. Πρωτ. 

566993/08.08.2017 αγωγή της εταιρίας 

«ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε.Ε.» κατά του Δήμου Αμαρουσίου

Παράταση της ημερομηνίας λήξης 

προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης 

των προσφορών της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Εργασίες 

συντήρησης και επισκευής κλειστού 

γηπέδου Σπύρου Λούη» και ορισμός νέων 

ημερομηνιών

1 253/2021 Παράταση της ημερομηνίας λήξης 

προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης 

των προσφορών της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «Εργασίες 

συντήρησης και επισκευής κλειστού 

γηπέδου Σπύρου Λούη» και ορισμός νέων 

ημερομηνιών

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής του έργου : 

                                                         " 

Διαμόρφωση  πλατείας Ευτέρπης "

2 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

«Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση), 

έγκριση ή μη μελέτης – τεχνικών 

προδιαγραφών και ορισμός Επιτροπής 

διαπραγμάτευσης, της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια Λευκώματος – Βιβλίου 

με τίτλο «Μαρούσι 1821-1827».

3 254/2021 «Έγκριση  απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση), 

έγκριση  μελέτης – τεχνικών 

προδιαγραφών και ορισμός Επιτροπής 

διαπραγμάτευσης, της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια Λευκώματος – Βιβλίου 

με τίτλο «Μαρούσι 1821-1827»

«Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο “ Προμήθεια 

υδραυλικών υλικών ”»

4 255/2021 «Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο “ Προμήθεια 

υδραυλικών υλικών ”»

Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 

22085/21.05.2021 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Προμηθειών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 

(PRESS CONTAINERS)».

5 256/2021 Έγκριση του με αριθ. Πρωτ. 

22085/21.05.2021 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Προμηθειών και 

έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (PRESS 

CONTAINERS)»

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών 

Συστημάτων Πρασίνου».

6 257/2021 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Συντήρηση και Επισκευή Αρδευτικών 

Συστημάτων Πρασίνου»

Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

7 258/2021 Έγκριση  πρακτικού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοικτού 

, άνω των ορίων, δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

8 259/2021 Έγκριση  πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού και έγκριση κατακύρωσης 

αποτελέσματος του ανοικτού , άνω των 

ορίων, δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης 

λόγω φθοράς του Ι.Χ. αυτοκινήτου με 

αριθμό κυκλοφορίας  των Άννας και 

Στεφάνου Μανώλικα (Υπόθεση Μανώλικα 

Φ.5391)

9 260/2021 Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης λόγω 

φθοράς του Ι.Χ. αυτοκινήτου με αριθμό 

κυκλοφορίας  των Άννας και Στεφάνου 

Μανώλικα (Υπόθεση Μανώλικα Φ.5391)

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 988/2021 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών – Τμήμα 4ο Μονομελές (Υπόθεση 

BENALEX) Φ. 5063

10 261/2021 Μη Άσκηση  του ενδίκου μέσου της 

αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 988/2021 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών – Τμήμα 4ο Μονομελές (Υπόθεση 

BENALEX) Φ. 5063
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

έφεσης κατά της υπ’ αριθ.3412/2021 

απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά την από 

15.10.2015 και με αρ.κατ. 21847/2015 

προσφυγή α) της εταιρίας «Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε.» και β) του Σπυρίδωνα 

Ιωαννίδη κατά του Δήμου Αμαρουσίου

11 262/2021 Άσκηση  του ενδίκου μέσου της έφεσης 

κατά της υπ’ αριθ.3412/2021 απόφασης 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών που αφορά την από 15.10.2015 

και με αρ.κατ. 21847/2015 προσφυγή α) 

της εταιρίας «Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

και β) του Σπυρίδωνα Ιωαννίδη κατά του 

Δήμου Αμαρουσίου

Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 

και Φωτισμού, Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων και ΤΑΠ

12 263/2021 Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 

και Φωτισμού, Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων και ΤΑΠ

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

έφεσης κατά της υπ’ αριθ.9/2021 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου 

που αφορά τη με γεν.αρ.κατ.5323/2018 

αγωγή της ανών.εταιρείας με την 

επωνυμία «H.B.P. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου 

Αμαρουσίου (Φ.5157).

13 264/2021 Άσκηση  του ενδίκου μέσου της έφεσης 

κατά της υπ’ αριθ.9/2021 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου που αφορά τη 

με γεν.αρ.κατ.5323/2018 αγωγή της 

ανών.εταιρείας με την επωνυμία «H.B.P. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» 

κατά του Δήμου Αμαρουσίου (Φ.5157)

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

Ανακοπής και της Αίτησης Αναστολής 

Εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθ. 24/2020 

διαταγής πληρωμής του κ.Ειρηνοδίκη 

Αμαρουσίου, μετά της παρά πόδας αυτής 

εντολής προς εκτέλεση με ημερομηνία 

28-1-2020, σε ακριβές αντίγραφο α΄ 

απογράφου εκτελεστού με επιταγή προς 

εκτέλεση με ημερομηνία 19.05.2021, 

επιδοθείσας την 21-05-2021) (Υπόθεση 

«ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε.Ε.»).

14 265/2021 Άσκηση  του ενδίκου βοηθήματος της 

Ανακοπής και της Αίτησης Αναστολής 

Εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθ. 24/2020 

διαταγής πληρωμής του κ.Ειρηνοδίκη 

Αμαρουσίου, μετά της παρά πόδας αυτής 

εντολής προς εκτέλεση με ημερομηνία 

28-1-2020, σε ακριβές αντίγραφο α΄ 

απογράφου εκτελεστού με επιταγή προς 

εκτέλεση με ημερομηνία 19.05.2021, 

επιδοθείσας την 21-05-2021) (Υπόθεση 

«ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε.Ε.»)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
01/06/2021
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