
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. 51370 31/10/2019 για την 34/2019 συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/11/2019 και ώρα 12:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της 
με αριθ. πρωτ.  23231/25-05-2018 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 
και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με 
την επωνυμία "ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ" για 
προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

1 292/2019 Επιμήκυνση  της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ.  23231/25-05-2018 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την 
επωνυμία "ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ" για 
προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
"Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και 
υλικών ηλεκτροφωτισμού" 

2 293/2019 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
"Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και 
υλικών ηλεκτροφωτισμού" 

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 ειδικών περιφράξεων παιδικών 
χαρών"" 

3 294/2019 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας  με τίτλο 
"Προμήθεια ειδικών περιφράξεων παιδικών 
χαρών" 

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 Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" 

4 295/2019 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" 

Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών - 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο 
"Δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας 
φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου" 

5 296/2019 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο 
"Δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας 
φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου" 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση ή μη της 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων που 
αφορούν στη Μελέτη "Αμοιβές εμψυχωτών-
εκπαιδευτών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
της Βορέειου Βιβλιοθήκης 

6 297/2019 Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση  της 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων που 
αφορούν στη Μελέτη "Αμοιβές εμψυχωτών-
εκπαιδευτών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
της Βορέειου Βιβλιοθήκης 

Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 
περιόδου από 19/3/2019 εώς 23/9/2019 

7 298/2019 Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 
περιόδου από 19/3/2019 εώς 23/9/2019 

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης της πίστωσης 
τόκων και δικαστικών εξόδων που 
απορρέουν από την υπ' αριθμ. 182/2019 
απόφασητουΕιρηνοδικείουΑμαρουσίου. 
("OGILVY ONE WORLDWIDE - ATHENS - 
PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT 
MARKETING S.A." (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ 
ΓΟΥΡΛΝΤΓΟΥΑΙΝΤ - ΑΘΗΝΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ- Φ.5173) 

8 299/2019 Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης τόκων 
και δικαστικών εξόδων που απορρέουν από 
την υπ' αριθμ. 182/2019 

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 
ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 284/2019 
διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκη 
Αμαρουσίου Ανδριανής  Μπαϊρακτάρη-
Υπόθεση "Δημόπουλος Μιχάλης" Φ. 5258 

9 303/2019 Μη Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 
ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 284/2019 
διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκη 
Αμαρουσίου Ανδριανής  Μπαϊρακτάρη-
Υπόθεση "Δημόπουλος Μιχάλης" Φ. 5258 

Εξώδικος συμβιβαστικός καθορισμός 
αποζημίωσης λόγω φθοράς ΙΧ- Υπόθεση 
Μακαρίου Αλεξάνδρα(Φ5254) 

10 304/2019 Εξώδικος συμβιβαστικός καθορισμός 
αποζημίωσης λόγω φθοράς ΙΧ- Υπόθεση 
Μακαρίου Αλεξάνδρα(Φ5254) 

Έγκριση ή μη ασκήσεως της υπ’ αριθμ. 
καταθ. 669/24.10.2019 αιτήσεως συνέχισης 
της δίκης της υπ’ αριθμ. καταθ. Ε958/2019 
αιτήσεως ακυρώσεως και ακύρωσης της υπ’ 
αριθμ. οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

11 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ανάθεσης χειρισμού δικαστικής 
υπόθεσης σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 
της ιδιαίτερης σημασίας της και της 
απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για τον 
χειρισμό της.  
(Υπόθεση Αγωγής των Γρηγορίου 
Παναγόπουλου, Μυρτώς Κορκοκίου, 
Παναγιώτας Κορκοκίου και Μαρίας - 
Αγγελικής Παναγοπούλου εναντίον Δήμου 
Αμαρουσίου  ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών) 

12 305/2019 Έγκριση ανάθεσης χειρισμού δικαστικής 
υπόθεσης σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 
της ιδιαίτερης σημασίας της και της 
απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για τον 
χειρισμό της.  
(Υπόθεση Αγωγής των Γρηγορίου 
Παναγόπουλου, Μυρτώς Κορκοκίου, 
Παναγιώτας Κορκοκίου και Μαρίας - 
Αγγελικής Παναγοπούλου εναντίον Δήμου 
Αμαρουσίου  ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών) 

2 / 4 



Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 
Ανακοίνωσης Δίκης & Προσεπίκλησης σε 
Πρόσθετη Παρέμβαση επί της από 
02.05.2017 Αγωγής (Γ.Α.Κ. 
ΑΓ4792/12.05.2017) των (εναγόντων) 
Γρηγορίου Παναγόπουλου, Μυρτώς 
Κορκοκίου, Παναγιώτας Κορκοκίου και 
Μαρίας - Αγγελικής Παναγοπούλου κατά των 
(εναγομένων): α) Δήμου Αμαρουσίου Ο.Τ.Α., 
νομίμως εκπροσωπούμενου και β) του 
Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως 
εκπροσωπούμενου, με την οποίαν οι 
ανωτέρω ενάγοντες ζητούν να καταδικαστεί 
ο Δήμος Αμαρουσίου, εις ολόκληρο με το 
Ελληνικό Δημόσιο, να τους καταβάλει το 
συνολικό ποσόν των 283.140,00 ευρώ, ως 
αποζημίωση για την αποκατάσταση της 
θετικής ζημίας και της ηθικής βλάβης, που 
ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί συνεπεία της 
στέρησης χρήσης της ιδιοκτησίας τους, λόγω 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που 
επιβλήθηκε σε αυτό, με τις αναφερόμενες 
στην Αγωγή πράξεις της Διοίκησης, με τις 
οποίες χαρακτηρίστηκε ως χώρος πρασίνου, 
η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(33ο Τμήμα), κατά τη δικάσιμο της 
27.11.2019 

13 306/2019 Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 
Ανακοίνωσης Δίκης & Προσεπίκλησης σε 
Πρόσθετη Παρέμβαση επί της από 
02.05.2017 Αγωγής (Γ.Α.Κ. 
ΑΓ4792/12.05.2017) των (εναγόντων) 
Γρηγορίου Παναγόπουλου, Μυρτώς 
Κορκοκίου, Παναγιώτας Κορκοκίου και 
Μαρίας - Αγγελικής Παναγοπούλου κατά των 
(εναγομένων): α) Δήμου Αμαρουσίου Ο.Τ.Α., 
νομίμως εκπροσωπούμενου και β) του 
Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως 
εκπροσωπούμενου, με την οποίαν οι 
ανωτέρω ενάγοντες ζητούν να καταδικαστεί 
ο Δήμος Αμαρουσίου, εις ολόκληρο με το 
Ελληνικό Δημόσιο, να τους καταβάλει το 
συνολικό ποσόν των 283.140,00 ευρώ, ως 
αποζημίωση για την αποκατάσταση της 
θετικής ζημίας και της ηθικής βλάβης, που 
ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί συνεπεία της 
στέρησης χρήσης της ιδιοκτησίας τους, λόγω 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που 
επιβλήθηκε σε αυτό, με τις αναφερόμενες 
στην Αγωγή πράξεις της Διοίκησης, με τις 
οποίες χαρακτηρίστηκε ως χώρος πρασίνου, 
η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(33ο Τμήμα), κατά τη δικάσιμο της 
27.11.2019 

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης με 
δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 
προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, για την 
ιδιοκτησία με κ.α. 160710 στο Ο.Τ Γ 704 της 
περιοχής "Ανάβρυτα" του Δήμου 
Αμαρουσίου (υπόθ. Λουΐζου Ειρήνη - 
Φ.5246) 

14 301/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης με 
δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 
προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, για την 
ιδιοκτησία με κ.α. 160710 στο Ο.Τ Γ 704 της 
περιοχής "Ανάβρυτα" του Δήμου 
Αμαρουσίου (υπόθ. Λουΐζου Ειρήνη - 
Φ.5246) 

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης με 
δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 
προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, για την 
ιδιοκτησία με Κ.Α. 161003 στο Ο.Τ. Γ708 της 
περιοχής "Ανάβρυτα"  του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθ. Καρνέση Δημήτρη - 
Φ.5221) 

15 300/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης με 
δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 
προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, για την 
ιδιοκτησία με Κ.Α. 161003 στο Ο.Τ. Γ708 της 
περιοχής "Ανάβρυτα"  του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθ. Καρνέση Δημήτρη - 
Φ.5221) 

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 
λόγω επικειμένου (μάντρας) μήκους 62,2  
μέτρων, με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου, 
στο Ο.Τ. Γ365 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα 
Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με ΚΑ 
012112 (υπόθεση Κούτελας Ιωάννης-
Φ.5095) 

16 302/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 
λόγω επικειμένου (μάντρας) μήκους 62,2  
μέτρων, με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου, 
στο Ο.Τ. Γ365 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα 
Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με ΚΑ 
012112 (υπόθεση Κούτελας Ιωάννης-
Φ.5095) 

Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 
Γιαλούρη Παναγιώτη και Αποστολού Ελένη, 
σε σεμινάριο 

17 307/2019 Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 
Γιαλούρη Παναγιώτη και Αποστολού Ελένη, 
σε σεμινάριο 

Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 
Μουζάκη Ειρήνης, σε σεμινάριο 

18 308/2019 Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 
Μουζάκη Ειρήνης, σε σεμινάριο 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Ιωαννίδου Ευρυδίκη 
5/11/2019 
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