
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. 4290 1/2/2021 για την 4/2021 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/02/2021 και ώρα 13:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

 Έγκρισή  περί  απόφασης για 

τροποποίηση της  με αρ. πρωτοκόλλου 

28088/21-07-2020 σύμβασης για την 

υπηρεσία "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 

ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ"

1 29/2021  Έγκρισή  περί  απόφασης για 

τροποποίηση της  με αρ. πρωτοκόλλου 

28088/21-07-2020 σύμβασης για την 

υπηρεσία "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 

ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ"

Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 

49767/14.12.2020 πρακτικού και ανάδειξη 

ή μη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ".

2 30/2021 Έγκριση  του με αριθ. Πρωτ. 

49767/14.12.2020 πρακτικού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"

Έγκριση ή μη του 1oυ Πρακτικού της 

επιτροπής διαγωνισμού διεξαγωγής 

κλειστής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης μελέτης με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά (μόνο βάσει 

τιμής)

3 31/2021 Έγκριση του 1oυ Πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού διεξαγωγής κλειστής 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης μελέτης με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά (μόνο βάσει τιμής)

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

της μελέτης με τίτλο "Μελέτη μέτρων 

ασφάλισης κεντρικών οδών" και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου

4 32/2021 Έγκριση Πρακτικού ΙΙ αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

της μελέτης με τίτλο "Μελέτη μέτρων 

ασφάλισης κεντρικών οδών" και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη πρακτικών της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινών αναδόχων του ανοικτού , 

άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “ 

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 

παιδικών χαρών και δαπέδων ασφάλειας 

για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 

Δήμου Αμαρουσίου χρηματοδότηση από 

το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ ”.

5 33/2021 Έγκριση  πρακτικών της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και ανάδειξη 

προσωρινών αναδόχων του ανοικτού , 

άνω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “ 

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 

παιδικών χαρών και δαπέδων ασφάλειας 

για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 

Δήμου Αμαρουσίου χρηματοδότηση από 

το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ ”

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"Προμήθεια μηχανημάτων εργαλείων για 

τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου"

6 34/2021 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"Προμήθεια μηχανημάτων εργαλείων για 

τις ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου"

 Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή 

μη προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο 

"Προμήθεια-επισκευή-συντήρηση 

ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών".

7 35/2021  Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο 

"Προμήθεια-επισκευή-συντήρηση 

ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών"

 Ακύρωση ή μη της υπ’αριθμ. 634/2020 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αμαρουσίου ως προς την 

κατακύρωση των ομάδων 7 (Προμήθεια 

γάλακτος για τους δικαιούχους 

εργαζομένους της Σχολικής Επιτροπής 

Α΄/βαθμιας εκπαίδευσης) και 8 (Προμήθεια 

γάλακτος για τους δικαιούχους 

εργαζομένους της Σχολικής Επιτροπής 

Β΄/βαθμιας εκπαίδευσης) και ματαίωση ή 

μη της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης για τις ομάδες 7 & 8.

8 36/2021  Ακύρωση  της υπ’αριθμ. 634/2020 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αμαρουσίου ως προς την 

κατακύρωση των ομάδων 7 (Προμήθεια 

γάλακτος για τους δικαιούχους 

εργαζομένους της Σχολικής Επιτροπής 

Α΄/βαθμιας εκπαίδευσης) και 8 (Προμήθεια 

γάλακτος για τους δικαιούχους 

εργαζομένους της Σχολικής Επιτροπής 

Β΄/βαθμιας εκπαίδευσης) και ματαίωση  

της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης για τις ομάδες 7 & 8.

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου :"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

(ΠΡΑΞΗ : ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)"

9 37/2021 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

:"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

(ΠΡΑΞΗ : ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)"

Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 

9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

10 38/2021 Έγκριση  παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 

9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης ιδιοκτησίας φερόμενων 

ιδιοκτητών κ.κ. Κλεόβουλος Νικήτας, 

Κοροπιώτη Ιωάννη, Λίτσα  Δημήτριο, 

Μωραίτου  Σοφία κλπ. με Κ.Α 010815 στα 

Ο.Τ. 986-987 της περιοχής Σωρός Λάκκα- 

Κόττου. (υπόθεση Κλεόβουλου Νικήτα, 

Κοροπιώτη Ιωάννη, Λίτσα  Δημήτριο, 

Μωραίτου Σοφία κλπ.) Φ. 4812

11 28/2021 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης ιδιοκτησίας φερόμενων 

ιδιοκτητών κ.κ. Κλεόβουλος Νικήτας, 

Κοροπιώτη Ιωάννη, Λίτσα  Δημήτριο, 

Μωραίτου  Σοφία κλπ. με Κ.Α 010815 στα 

Ο.Τ. 986-987 της περιοχής Σωρός Λάκκα- 

Κόττου. (υπόθεση Κλεόβουλου Νικήτα, 

Κοροπιώτη Ιωάννη, Λίτσα  Δημήτριο, 

Μωραίτου Σοφία κλπ.) Φ. 4812

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  

από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για 

την ιδιοκτησία με κ.α. 0407011 στο Ο.Τ. 

1153, της περιοχής "Κάτω Σωρός - Τύμβος 

- Μαρμαράδικα" του Δήμου Αμαρουσίου. 

(υπόθεση Στανέλλος Μιλτιάδης) Φ. 5361

12 27/2021 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  

από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για 

την ιδιοκτησία με κ.α. 0407011 στο Ο.Τ. 

1153, της περιοχής "Κάτω Σωρός - Τύμβος 

- Μαρμαράδικα" του Δήμου Αμαρουσίου. 

(υπόθεση Στανέλλος Μιλτιάδης) Φ. 5361
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 

προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, για την 

ιδιοκτησία μεΚ.Α. 1228 στο Ο.Τ. Γ476 της 

περιοχής "Άγιος Θωμάς" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθ.Σιδεράτου Ευαγγελία)

13 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  

από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για 

την ιδιοκτησία με κ.α. 0403056 στο Ο.Τ. 

1138, της περιοχής "Κάτω Σωρός - Τύμβος 

- Μαρμαράδικα" του Δήμου Αμαρουσίου. 

(υπόθεσηΜηνάς Χαράλαμπος και Μηνάς 

Νεκτάριος) Φ. 5375

14 26/2021 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  

από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για 

την ιδιοκτησία με κ.α. 0403056 στο Ο.Τ. 

1138, της περιοχής "Κάτω Σωρός - Τύμβος 

- Μαρμαράδικα" του Δήμου Αμαρουσίου. 

(υπόθεσηΜηνάς Χαράλαμπος και Μηνάς 

Νεκτάριος) Φ. 5375

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
8/2/2021
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