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Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 16939 16/04/2021 για την 15/2021 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/04/2021 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης της προμήθειας 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», επιλογή του 

τρόπου εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου 

ανάθεσης, κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, και συγκρότηση  επιτροπής  

διενέργειας  και αξιολόγησης της εν λόγω 

προμήθειας».

1 158/2021 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης της προμήθειας με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου 

ανάθεσης, κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, και συγκρότηση  επιτροπής  

διενέργειας  και αξιολόγησης της εν λόγω 

προμήθειας».

«Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός και 

αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και 

οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας».

2 159/2021 «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο «Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας».

Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 

15773/08.04.2021 πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη 

προσωρινών αναδόχων του ανοικτού , 

άνω των ορίων, δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

3 160/2021 Έγκριση του με αρ. πρωτ. 

15773/08.04.2021 πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού και ανάδειξη  προσωρινών 

αναδόχων του ανοικτού , άνω των ορίων, 

δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη σύναψης και ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση 

καθαρισμού πεύκων».

4 161/2021 Έγκριση  σύναψης και ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης για την εκτέλεση καθαρισμού 

πεύκων».

Έγκριση ή μη σύναψης και ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης για τις εργασίες 

εκριζώσεων κομμένων δένδρων».

5 162/2021 Έγκριση  σύναψης και ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης για τις εργασίες εκριζώσεων 

κομμένων δένδρων».

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές και 

βελτιώσεις σχολικών κτιρίων» και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου

6 163/2021 Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές και 

βελτιώσεις σχολικών κτιρίων» και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου

Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 

περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο 

ετών.

7 164/2021 Κατακύρωση του αποτελέσματος της 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 

περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο 

ετών.

Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών για το έργο 

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ»

8 165/2021 Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ»

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α) ΣΤΟ 1ο ΠΕΡΙΦ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ Β) ΣΤΟΝ 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ».

9 166/2021 Έγκριση  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α) ΣΤΟ 1ο ΠΕΡΙΦ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ Β) ΣΤΟΝ 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ».

Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών, για το έργο «Εργασίες 

εγκατάστασης για την εφαρμογή της 

δίχρονης προσχολικής αγωγής»

10 167/2021 Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών, για το έργο «Εργασίες 

εγκατάστασης για την εφαρμογή της 

δίχρονης προσχολικής αγωγής»

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών με την αντίστοιχη 

αιτιολογική του έκθεση, του 1ου 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 

Μονάδων Νέων Εργασιών και της 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών 

για τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»

11 168/2021 Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών με την αντίστοιχη 

αιτιολογική του έκθεση, του 1ου 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών 

Μονάδων Νέων Εργασιών και της 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών 

για τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»

Έγκριση ή μη του 2oυ 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)

12 169/2021 Έγκριση του 2oυ 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)

Αποδοχή ή μη χορηγικού προγράμματος 

και συνεργασίας του Δήμου Αμαρουσίου με 

την Όμιλο Υγεία.

13 170/2021 Αποδοχή  χορηγικού προγράμματος και 

συνεργασίας του Δήμου Αμαρουσίου με 

την Όμιλο Υγεία.

«Διαγραφή και Επαναβεβαίωση 

προστίμων Κ.Ο.Κ.»
14 171/2021 «Διαγραφή και Επαναβεβαίωση 

προστίμων Κ.Ο.Κ.»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

     Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

ποσού αποζημίωσης συμβιβαστικώς 

καθορισθείσας με βάση την υπ. αρ. 490/09 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αμαρουσίου (και την προγενέστερη 

υπ. αρ. 193/2006 απόφαση Δημαρχιακής 

Επιτροπής)  που αφορά ρυμοτομία 

εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 

272,27 τμ. στη περιοχή Άνω Ψαλίδι του 

Δήμου στο Ο.Τ. 1000  με κωδικό  αριθμό  

011923 για την οποία αναγνωρίστηκαν  

δικαιούχοι αποζημίωσης με την υπ. αρ. 

964/2008 απόφαση Μονομ. Πρωτοδικείου 

Αθηνών – τμήμα απαλλοτριώσεων οι κ.κ. 

Αργύρης Μήτσης του Θωμά και Πέτρος 

Μήτσης του Θωμά (υπόθεσηΜήτση ) Φ. 

3229

15 172/2021      Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

ποσού αποζημίωσης συμβιβαστικώς 

καθορισθείσας με βάση την υπ. αρ. 490/09 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Αμαρουσίου (και την προγενέστερη 

υπ. αρ. 193/2006 απόφαση Δημαρχιακής 

Επιτροπής)  που αφορά ρυμοτομία 

εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 

272,27 τμ. στη περιοχή Άνω Ψαλίδι του 

Δήμου στο Ο.Τ. 1000  με κωδικό  αριθμό  

011923 για την οποία αναγνωρίστηκαν  

δικαιούχοι αποζημίωσης με την υπ. αρ. 

964/2008 απόφαση Μονομ. Πρωτοδικείου 

Αθηνών – τμήμα απαλλοτριώσεων οι κ.κ. 

Αργύρης Μήτσης του Θωμά και Πέτρος 

Μήτσης του Θωμά (υπόθεσηΜήτση ) Φ. 

3229

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

έφεσης κατά της υπ’ αριθ.1003/2020 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Διαδικασία Μισθώσεων) που 

αφορά τη με 

γεν.αρ.κατ.107680/2019αγωγή του ν.π.ι.δ. 

με την επωνυμία «Ολυμπιακό Αθλητικό 

Κέντρο Αθηνών-Σπύρος Λούης 

(Ο.Α.Κ.Α.)»κατά του Δήμου Αμαρουσίου.

16 173/2021 MH Άσκηση  του ενδίκου μέσου της 

έφεσης κατά της υπ’ αριθ.1003/2020 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Διαδικασία Μισθώσεων) που 

αφορά τη με 

γεν.αρ.κατ.107680/2019αγωγή του ν.π.ι.δ. 

με την επωνυμία «Ολυμπιακό Αθλητικό 

Κέντρο Αθηνών-Σπύρος Λούης 

(Ο.Α.Κ.Α.)»κατά του Δήμου Αμαρουσίου.

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, 

(ΥΠΟΘΕΣΗ MΑΝΩΛΙΚΑ Φ. 5391).

17 174/2021 Έγκριση  εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 

MΑΝΩΛΙΚΑ Φ. 5391).

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης 

λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου, 

περιοχή «Άγιος Θωμάς» στο Ο.Τ. 856Α. 

(Υπόθεση ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Φ. 5032)

18 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης από μετατροπή εισφοράς 

γης σε χρήμα εδαφικής εκτάσεωςστο Ο.Τ. 

1066, της περιοχής «Επέκταση Αγίου 

Θωμά» του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. 

αρ. 020220 (υπόθεση Κουζή Βασιλική) 

Φ.5382

19 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης 

τιμών για την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου Αμαρουσίου, 

στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 

προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και 

εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 

υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο 

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 

αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός 

έλεγχος)» (Πρόσκληση ΑΤ11).

20 175/2021 Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης 

τιμών για την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου Αμαρουσίου, 

στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 

προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και 

εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της 

υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο 

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 

αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός 

έλεγχος)» (Πρόσκληση ΑΤ11).
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
26/04/2021
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