
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. 42523 23/10/2020 για την 38/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/10/2020 και ώρα 11:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Αποδοχή επιχορήγησης για "Προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 

εξοπλισμού" ποσού 400.000,00€ του 

Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

509/2020 Αποδοχή επιχορήγησης για "Προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου  και συνοδευτικού 

εξοπλισμού" ποσού 400.000,00€ του 

Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης 

"Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου με 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 

χρήσης ΑΠΕ" συνολικού προϋπολογισμού 

729.093,47€ - Π.Δ.Ε. ΥΠ. Εσωτερικών 

600.000,00 €  Ίδιοι πόροι 129.093,47€ του 

Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ02200010)

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

510/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης 

"Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου με 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 

χρήσης ΑΠΕ" συνολικού προϋπολογισμού 

729.093,47€ - Π.Δ.Ε. ΥΠ. Εσωτερικών 

600.000,00 €  Ίδιοι πόροι 129.093,47€ του 

Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ02200010)

8η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

1 511/2020 8η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

Έγκριση της υπ'αρ.101/2020 απόφασης 

του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την 

τέταρτη (4η) τροποποίηση του Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020.

2 512/2020 Έγκριση της υπ'αρ.101/2020 απόφασης 

του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την 

τέταρτη (4η) τροποποίηση του Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020.

Έγκριση της υπ'αρ.102/2020 απόφασης 

του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την 

τέταρτη (4η) αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020

3 513/2020 Έγκριση της υπ'αρ.102/2020 απόφασης 

του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την 

τέταρτη (4η) αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 

41993/21.10.2020 πρακτικού της 

Επιτροπής Παραλαβής και 

παρακολούθησης Συμβάσεων Προμηθειών 

και Έγκριση ή μη τροποποίησης 

(ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης 

(2η) ) του με αρ. πρωτ. 52993/08.11.2019 

συμφωνητικού που αφορά στην 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ): ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

4 514/2020 Έγκριση του με αριθ. Πρωτ. 

41993/21.10.2020 πρακτικού της 

Επιτροπής Παραλαβής και 

παρακολούθησης Συμβάσεων Προμηθειών 

και Έγκριση  τροποποίησης (ενεργοποίηση 

δικαιώματος προαίρεσης (2η) ) του με αρ. 

πρωτ. 52993/08.11.2019 συμφωνητικού 

που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ): 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

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 ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων"

5 515/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων"

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19"

6 516/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19"

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ.  15414/21-04-2020 

σύμβασης με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» ως προς τη 

χρονική της διάρκεια που αφορά την 

προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΟΜΑΔΑ 

Δ: ΓΕΡΑΝΟΣ - ΑΡΠΑΓΗ)»

7 517/2020 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ.  15414/21-04-2020 σύμβασης 

με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε.» ως προς τη χρονική της διάρκεια 

που αφορά την προμήθεια με τίτλο 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” 

(ΟΜΑΔΑ Δ: ΓΕΡΑΝΟΣ - ΑΡΠΑΓΗ)»

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έργο 

με τίτλο: "Επισκευές και βελτιώσεις 

σχολικών κτιρίων"

8 518/2020 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έργο 

με τίτλο: "Επισκευές και βελτιώσεις 

σχολικών κτιρίων"

Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 

"Ανακατασκευή - Συντήρηση οδών"

9 519/2020 Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 

"Ανακατασκευή - Συντήρηση οδών"

Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

Ν.4412/2016 για το έργο "Επισκευές και 

βελτιώσεις σχολικών κτιρίων"

10 520/2020 Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 

Ν.4412/2016 για το έργο "Επισκευές και 

βελτιώσεις σχολικών κτιρίων"

Έγκριση των όρων διακήρυξης για την 

ανάθεση της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη 

μέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών"

11 521/2020 Έγκριση των όρων διακήρυξης για την 

ανάθεση της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη 

μέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Συμβιβαστικός Καθορισμός Τιμής 

Μονάδος αποζημίωσης επικειμένων 

ευρισκομένων εντός του Ο.Τ. Γ1018 της 

περιοχής "Στούντιο Α" του Δήμου 

Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 0501 με 

δικαιούχο αυτής την Τσουνιά Μαρία και 

υπόχρεο τον Δήμο Αμαρουσίου

12 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση η μη καταβολής αποζημίωσης 

λόγω ρυμοτομίας εδαφικής  έκτασης 

εμβαδού 120 τμ. στο Δήμο Αμαρουσίου, 

περιοχή "Άγιος Θωμάς"  στο Ο.Τ Γ 787 με 

κ.α. 1030, κατόπιν έκδοσης των κάτωθι 

δικαστικών αποφάσεων α) υπ. αρ. 

159/2020 απόφασης Μονομελούς 

Πρωτοδικείου και β) υπ. αρ. 3925/2018 

απόφασης Εφετείου Αθηνών - τμήμα 1ο.  

(ΥπόθεσηΛέπουρα Αικατερίνη, Φ. 3024)

13 522/2020 Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης λόγω 

ρυμοτομίας εδαφικής  έκτασης εμβαδού 

120 τμ. στο Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή 

"Άγιος Θωμάς"  στο Ο.Τ Γ 787 με κ.α. 

1030, κατόπιν έκδοσης των κάτωθι 

δικαστικών αποφάσεων α) υπ. αρ. 

159/2020 απόφασης Μονομελούς 

Πρωτοδικείου και β) υπ. αρ. 3925/2018 

απόφασης Εφετείου Αθηνών - τμήμα 1ο.  

(ΥπόθεσηΛέπουρα Αικατερίνη, Φ. 3024)

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης  και 

δικαστικής δαπάνης, για τις ιδιοκτησίες με 

Κ.Α.Ε.Κ 050141222004, ΚΑΕΚ 

050141237001, ΚΑΕΚ 050141222005, 

ΚΑΕΚ 050141222009μεταξύ των Ο.Τ. 

662,664 της περιοχής "ΨΑΛΙΔΙ" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθεση Κοσκόρου)

14 523/2020 Έγκριση  καταβολής αποζημιώσεως λόγω 

ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης  και 

δικαστικής δαπάνης, για τις ιδιοκτησίες με 

Κ.Α.Ε.Κ 050141222004, ΚΑΕΚ 

050141237001, ΚΑΕΚ 050141222005, 

ΚΑΕΚ 050141222009μεταξύ των Ο.Τ. 

662,664 της περιοχής "ΨΑΛΙΔΙ" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθεση Κοσκόρου)

Έγκριση η μη  καταβολής με 

δικαιούχοαποζημίωσης την 

Μπαρμπαγιάννη Ζωή λόγω ρυμοτομίας  

για την ιδιοκτησία με ΚΑ012009 με τ'  

επικειμένων δυνάμει της υπ αριθμόν 

310/2004 απόφασης του μονομελούς 

πρωτοδικείου αθηνών . (ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ Φ4887)

15 524/2020 Έγκριση καταβολής με 

δικαιούχοαποζημίωσης την 

Μπαρμπαγιάννη Ζωή λόγω ρυμοτομίας  

για την ιδιοκτησία με ΚΑ012009 με τ'  

επικειμένων δυνάμει της υπ αριθμόν 

310/2004 απόφασης του μονομελούς 

πρωτοδικείου αθηνών . (ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ Φ4887)

Έγκριση η μη καταβολής αποζημίωσης 

λόγωαπαλλοτριούμενης έκτασης και 

επικειμένων λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο 

Αμαρουσίου, περιοχή "Σωρός- Λάκκα- 

Κόττου"  στο Ο.Τ 898 (Υπόθεση 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887)

16 525/2020 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 

λόγωαπαλλοτριούμενης έκτασης και 

επικειμένων λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο 

Αμαρουσίου, περιοχή "Σωρός- Λάκκα- 

Κόττου"  στο Ο.Τ 898 (Υπόθεση 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887)

Διαγραφή χρεώσεων οφειλέτη και 

επαναβεβαίωση της ορθής επιφάνειας 

χρέωσης ΤΑΠ (Υπόθεση Μ.Σμε αρ. 

καρτέλας 052428)

17 526/2020 Διαγραφή χρεώσεων οφειλέτη και 

επαναβεβαίωση της ορθής επιφάνειας 

χρέωσης ΤΑΠ (Υπόθεση Μ.Σμε αρ. 

καρτέλας 052428)

Διαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση 

Γ.Ε με αρ. καρτέλας 000128)

18 527/2020 Διαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση 

Γ.Ε με αρ. καρτέλας 000128)

Διαγραφή οφειλών για σύνδεσης ακινήτου 

με τον αγωγό αποχέτευσης επί της οδού 

Δήμητρος 19

19 528/2020 Διαγραφή οφειλών για σύνδεσης ακινήτου 

με τον αγωγό αποχέτευσης επί της οδού 

Δήμητρος 19

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
2/11/2020
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