
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. 46419 20/11/2020 για την 42/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/11/2020 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών,του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

και της 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο "Εργασίες 

εγκατάστασης για την εφαρμογή της 

δίχρονης προσχολικής αγωγής"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

563/2020 Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών,του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 

1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο "Εργασίες 

εγκατάστασης για την εφαρμογή της 

δίχρονης προσχολικής αγωγής"

Αναβολή ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

διαγωνισμού του δημόσιου έργου 

"Επισκευές και βελτιώσεις σχολικών 

κτιρίων" και ορισμός νέας ημερομηνίας 

αυτής

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

564/2020 Αναβολή ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

διαγωνισμού του δημόσιου έργου 

"Επισκευές και βελτιώσεις σχολικών 

κτιρίων" και ορισμός νέας ημερομηνίας 

αυτής

Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης 

με τίτλο: "Τοπογραφικές αποτυπώσεις για 

τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου 

Αμαρουσίου"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

565/2020 Έγκριση  παράτασης της σύμβασης με 

τίτλο: "Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις 

ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου 

Αμαρουσίου"

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης  

λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου, 

περιοχή "Σωρός- Λάκκα- Κόττου"  στο Ο.Τ 

897 (Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ 

ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887)

1 566/2020 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης  

λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου, 

περιοχή "Σωρός- Λάκκα- Κόττου"  στο Ο.Τ 

897 (Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ 

ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887)

Έγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντος 

κεφαλαίου, κατόπιν συμμόρφωσης προς 

την τελεσίδικη απόφαση υπ' αριθμ. 

428/2019 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

(υπόθεση Γερμανική Σχολή. Φ 0750")

2 567/2020 Έγκριση  καταβολής επιδικασθέντος 

κεφαλαίου, κατόπιν συμμόρφωσης προς 

την τελεσίδικη απόφαση υπ' αριθμ. 

428/2019 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

(υπόθεση Γερμανική Σχολή. Φ 0750")

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης 

λόγω φθοράς Ι.Χ. (Υπόθεση K.Π. Φ. 5298)

3 568/2020 Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης λόγω 

φθοράς Ι.Χ. (Υπόθεση K.Π. Φ. 5298)

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς ΙΧ. Υπόθεση Τ.Γ. (Φ5295).

4 569/2020 Έγκριση  εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς ΙΧ. Υπόθεση Τ.Γ. (Φ5295)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη καταβολής 

συμπληρωματικής αποζημίωσης, στο 

πλαίσιο εξωδίκου 

συμβιβασμού, λόγω ζημιών από εισροή 

υδάτων στην ιδιοκτησία της Β.E. (Φ5359)

5 570/2020 µη Έγκριση καταβολής συμπληρωματικής 

αποζημίωσης, στο πλαίσιο εξωδίκου 

συμβιβασμού, λόγω ζημιών από εισροή 

υδάτων στην ιδιοκτησία της Β.E. (Φ5359)

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης 

λόγω ζημιών από εισροή υδάτων στην 

ιδιοκτησία της κας Β.Ε. (ΥΠΟΘΕΣΗΒ.E.Φ. 

5359)

6 571/2020 Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης λόγω 

ζημιών από εισροή υδάτων στην ιδιοκτησία 

της κας Β.Ε. (ΥΠΟΘΕΣΗΒ.E.Φ. 5359)

Aναπροσαρμογή ή μη τελών κατάληψης 

και χρήσης  κοινοχρήστων χώρων για το 

ετος 2021

7 572/2020 Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πλατειών, 

πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, 

οδοστρώματος, υπεδάφους και λοιπών 

καταλήψεων κοινοχρήστων χώρων για το 

οικονομικό έτος 2021

Λήψη απόφασης για την  αναπροσαρμογή 

ή μη των συντελεστών του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2021

8 573/2020 Λήψη απόφασης για την  αναπροσαρμογή 

των συντελεστών του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2021

Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών Φόρου 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων έτους 2021

9 574/2020 Αναπροσαρμογή  συντελεστών Φόρου 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων έτους 2021

Παράταση ή μη προσφορών για την 

υπηρεσία με τίτλο "Υπηρεσίες Φύλαξης 

του Ιστορικού Κέντρου, του Δημαρχιακού 

Μεγάρου, των σχολικών συγκροτημάτων 

και του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου

10 575/2020 Παράταση  προσφορών για την υπηρεσία 

με τίτλο "Υπηρεσίες Φύλαξης του 

Ιστορικού Κέντρου, του Δημαρχιακού 

Μεγάρου, των σχολικών συγκροτημάτων 

και του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου

Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

προμηθειών του N.4412/2016".

11 576/2020 Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

προμηθειών του N.4412/2016"

Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

γενικών υπηρεσιών του N.4412/2016

12 577/2020 Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

γενικών υπηρεσιών του N.4412/2016

Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 

45763/17.11.2020 , 3ου πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του ανοικτού , κάτω των 

ορίων, δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, 

ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

13 578/2020 Έγκριση  του με αρ. πρωτ. 

45763/17.11.2020 , 3ου πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 

Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

του ανοικτού , κάτω των ορίων, δημόσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ 

ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Εισήγηση εκτύπωσης λευκώματος 

("Πολιτισμός στο ΜαρούσιΣύλλογοι - 

Ενώσεις - Σωματεία στο χθες και το 

σήμερα της πόλης")

14 579/2020 Εισήγηση εκτύπωσης λευκώματος 

("Πολιτισμός στο ΜαρούσιΣύλλογοι - 

Ενώσεις - Σωματεία στο χθες και το 

σήμερα της πόλης")

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα, του Έργου :     "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ"

15 580/2020 Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα, του Έργου :     "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ"

Διαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση 

M.Γ με αρ. καρτέλας 044277)

16 581/2020 Διαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση 

M.Γ με αρ. καρτέλας 044277)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
26/11/2020
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