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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. 19430 29/5/2020 για την 19/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/06/2020 και ώρα 11:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη 1ης απόφασης Εκτελεστικής 

Επιτροπής με τίτλο: "Έγκριση 

αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου 

σε έκτακτες ανάγκες"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

221/2020 Έγκριση  1ης απόφασης Εκτελεστικής 

Επιτροπής με τίτλο: "Έγκριση 

αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου 

σε έκτακτες ανάγκες"

Εισήγηση για έγκριση καταβολής τόκων 

επιδικασθέντων ποσών τελεσίδικων 

αποφάσεων (υπ' αριθμ. 3992/2015 

απόφασης του Εφετείου Αθηνών - 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΛΑΧΟΥ)

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

222/2020 Εισήγηση για έγκριση καταβολής τόκων 

επιδικασθέντων ποσών τελεσίδικων 

αποφάσεων (υπ' αριθμ. 3992/2015 

απόφασης του Εφετείου Αθηνών - 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΛΑΧΟΥ)

Έγκριση απολογισμού της Σχολικής 

Επιτροπής Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 

2019

1 225/2020 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής 

Επιτροπής Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 

2019

Έγκριση απολογισμού της Σχολικής 

Επιτροπής Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019

2 226/2020 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής 

Επιτροπής Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019

Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 

19249/28.05.2020 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Προμηθειών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

3 227/2020 Έγκριση  του με αριθ. Πρωτ. 

19249/28.05.2020 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Προμηθειών και 

έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ.  60996/27-12-2019 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία "3DG 

GRAFISTES GR ΜΟΝ ΙΚΕ

4 228/2020 Επιμήκυνση  της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ.  60996/27-12-2019 σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 

Εταιρείας με την επωνυμία "3DG 

GRAFISTES GR ΜΟΝ ΙΚΕ"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Παράταση ή μη της χρονικής διάρκειας της 

σύμβασης με τίτλο "Εργασίες  ελέγχου 

ποιότητας νερού κολυμβητικής δεξαμενής 

Δημοτικού κολυμβητηρίου"".

5 229/2020 Παράταση  της χρονικής διάρκειας της 

σύμβασης με τίτλο "Εργασίες  ελέγχου 

ποιότητας νερού κολυμβητικής δεξαμενής 

Δημοτικού κολυμβητηρίου""

Παράταση ή μη της χρονικής διάρκειας της 

σύμβασης με τίτλο "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΝΕΟΥ "ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

6 230/2020 Παράτασητης χρονικής διάρκειας της 

σύμβασης με τίτλο "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΝΕΟΥ "ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

Έγκριση ή μη της διαδικασίας ανάπτυξης 

των προτεραιοτήτων του οράματος που 

αποτελεί τη βάση εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

Αμαρουσίου, όσον αφορά στη μελέτη 

"ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

7 231/2020 Έγκριση  της διαδικασίας ανάπτυξης των 

προτεραιοτήτων του οράματος που 

αποτελεί τη βάση εκπόνησης του ΣΒΑΚ 

Αμαρουσίου, όσον αφορά στη μελέτη 

"ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της 

επιτροπής και κατακύρωση του έργου: 

«Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου 

οδού Ροδοδάφνης Δήμου Αμαρουσίου»

8 232/2020 Έγκριση  του 2ου πρακτικού της 

επιτροπής και κατακύρωση του έργου: 

«Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου 

οδού Ροδοδάφνης Δήμου Αμαρουσίου»

Έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο « 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΟΥ 

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ»”

9 233/2020 Έγκριση  του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για το έργο « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΟΥ 

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ»”

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή 

μη  της παροχής υπηρεσιών που αφορούν 

στη  μελέτη "Φωτογράφηση και 

βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων Δήμου"

10 234/2020 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση   

της παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη  

μελέτη "Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση 

εκδηλώσεων Δήμου"

Έγκριση ή μη ανάθεσης απευθείας 

μίσθωσης οικοπέδου για τη στέγαση του 

18ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου 

που αφορά τη δίχρονη υποχρεωτική 

προσχολική εκπαίδευση

11 224/2020 Έγκριση ανάθεσης απευθείας μίσθωσης 

οικοπέδου για τη στέγαση του 18ου 

Νηπιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου που 

αφορά τη δίχρονη υποχρεωτική 

προσχολική εκπαίδευση

Έγκριση ή μη ανάθεσης απευθείας 

μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 

Παραρτήματος του 5ου Νηπιαγωγείου 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά τη δίχρονη 

υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

12 223/2020 Έγκριση ανάθεσης απευθείας μίσθωσης 

ακινήτου για τη στέγαση του 

Παραρτήματος του 5ου Νηπιαγωγείου 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά τη δίχρονη 

υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 

Κουρτερίδη Φ 5287)

13 235/2020 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 

Κουρτερίδη Φ 5287)

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

λόγω φθοράς ΙΧ(υπόθεση Γιαγκίνης 

Στυλιανός- Φ.5266)

14 236/2020 Έγκριση  καταβολής αποζημιώσεως λόγω 

φθοράς ΙΧ(υπόθεση Γιαγκίνης Στυλιανός- 

Φ.5266)

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως  

λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με 

Κωδικό Αριθμό Κτηματογράφησης 1029, η 

οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ425 στη θέση 

"Αρκούδα" της περιοχής "Άγιος Θωμάς" 

του Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Βενιός 

Αλέξανδρος κλπ- Φ. 4353)

15 237/2020 Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως  λόγω 

ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κωδικό 

Αριθμό Κτηματογράφησης 1029, η οποία 

βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ425 στη θέση 

"Αρκούδα" της περιοχής "Άγιος Θωμάς" 

του Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Βενιός 

Αλέξανδρος κλπ- Φ. 4353)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη καταβολής κατόπιν 

συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος 

αποζημίωσης με υπόχρεο το Δήμο 

Αμαρουσίου λόγω ρυμοτομίας εδαφικών 

τμημάτων, για την ιδιοκτησία με κ.α. 0325 

στο Ο.Τ. Γ 813 της περιοχής "Άγιος 

Θωμάς" του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. 

Τσίντζου Παρασκευή και Τσίντζου 

Σταυρούλα, συζ. Ιωάννη Λεφάκη - Φ. 

5054)

16 238/2020 Έγκριση  καταβολής κατόπιν 

συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος 

αποζημίωσης με υπόχρεο το Δήμο 

Αμαρουσίου λόγω ρυμοτομίας εδαφικών 

τμημάτων, για την ιδιοκτησία με κ.α. 0325 

στο Ο.Τ. Γ 813 της περιοχής "Άγιος 

Θωμάς" του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθ. 

Τσίντζου Παρασκευή και Τσίντζου 

Σταυρούλα, συζ. Ιωάννη Λεφάκη - Φ. 

5054)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
3/6/2020
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