ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 15140 05/04/2021 για την 13/2021 συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής στις 09/04/2021 και ώρα 12:00 και περίληψη των
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α
Αριθμός
Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν
Εκτός
ημερησίας
διάταξης

134/2021

1

135/2021

2

136/2021

3

137/2021

4

139/2021

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος
αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης
αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης
λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου,
λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου,
περιοχή «Σωρός- Λάκκα- Κόττου» στο Ο.Τ περιοχή «Σωρός- Λάκκα- Κόττου» στο Ο.Τ
897 (Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, 897 (Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ,
Φ.4887)
Φ.4887)
Έγκριση ή μη σύναψης και ανάθεσης
Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας
δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση
σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών
εργασιών κλαδέματος υψηλών δένδρων». κλαδέματος υψηλών δένδρων».
Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με
με αριθ. πρωτ. 23826/25-6-2020
αριθ. πρωτ. 23826/25-6-2020 σύμβασης
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της
της Εταιρείας με την επωνυμία «INNOVECO Εταιρείας με την επωνυμία «INNOVECO
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ,
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ,
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής
Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής
Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή – Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή –
Συντήρηση οδών» και ανάδειξη προσωρινού Συντήρηση οδών» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου"
αναδόχου"
Έγκριση ή μη των όρων διακήρυξης για το Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο
έργο «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο
στο 1ο δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου, για τη δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου, για τη
δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
και λοιπών υποστηρικτικών χώρων»
και λοιπών υποστηρικτικών χώρων»

1 / 2

Α/Α
θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν

5

140/2021

6

141/2021

7

142/2021

8

143/2021

9

144/2021

10

145/2021

11

138/2021

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του
διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την
ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΤΕΡΜΑΤΟΣ
ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΤΕΡΜΑΤΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο
«Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Ν.
«Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Ν.
Τέρματος Αμαρουσίου»
Τέρματος Αμαρουσίου»
Έγκριση ή μη παράτασης του συνολικού
Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου
χρόνου περαίωσης της Σύμβασης για
τη περαίωσης της Σύμβασης για τη μελέτη
μελέτη «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου ΠροσωρινήςΈγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής
Παραλαβής και του Συμπληρωματικού
Παραλαβής και του Συμπληρωματικού
Πρωτοκόλλου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πρωτοκόλλου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»
Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών
Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών
(Εταιρειών -Φυσικών Προσώπων) για την (Εταιρειών -Φυσικών Προσώπων) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για
το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020 και
το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020 και
παράταση ισχύος αυτού για τα έτη
παράταση ισχύος αυτού για τα έτη
2021-2022.
2021-2022.
Έγκριση ή μη καταβολής αμοιβής στην κα
Έγκριση καταβολής αμοιβής στην κα
Νικολέτα Βλασσιώτου για την παροχή
Νικολέτα Βλασσιώτου για την παροχή
υπηρεσιών ως Υπευθύνου Προστασίας
υπηρεσιών ως Υπευθύνου Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.) στον Δήμο Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.) στον Δήμο
Αμαρουσίου, σε εκτέλεση του Γενικού
Αμαρουσίου, σε εκτέλεση του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, που Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, που
έχει τεθεί σε εφαρμογή από 25.05.2018 σε έχει τεθεί σε εφαρμογή από 25.05.2018 σε
συνδυασμό με το Ν.4624/29-08-2019
συνδυασμό με το Ν.4624/29-08-2019
Εισήγηση για συμβιβαστικό καθορισμό τιμής Εισήγηση για συμβιβαστικό καθορισμό τιμής
μονάδος αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης μονάδος αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης
εδαφικού τμήματος συνολικού εμβαδού 21 εδαφικού τμήματος συνολικού εμβαδού 21
τμ. στην ιδιοκτησία με κ.α. 1229 στο Ο.Τ. Γ τμ. στην ιδιοκτησία με κ.α. 1229 στο Ο.Τ. Γ
476 της περιοχής Αγίου Θωμά του Δήμου
476 της περιοχής Αγίου Θωμά του Δήμου
Αμαρουσίου, φερόμενου αρχικού ιδιοκτήτη κ. Αμαρουσίου, φερόμενου αρχικού ιδιοκτήτη κ.
Μάμαλη Γιαννούλας του Γεωργίου και της
Μάμαλη Γιαννούλας του Γεωργίου και της
Αικατερίνης (υπόθεση κ.κ. Μάμαλη
Αικατερίνης (υπόθεση κ.κ. Μάμαλη
Αικατερίνης – Μάμαλη Δήμητρας- σημερινών Αικατερίνης – Μάμαλη Δήμητρας- σημερινών
ιδιοκτητών) Φ. 5374
ιδιοκτητών) Φ. 5374

Ο υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Κωνσταντίνος Μπίκας
12/04/2021
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