
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 18083 23/04/2021 για την 16/2021 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/04/2021 και ώρα 12:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων α’ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 

Αμαρουσίου.

1 178/2021 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων α’ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 

Αμαρουσίου.

Έγκριση απολογισμού της Σχολικής 

Επιτροπής Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 

2020.

2 179/2021 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής 

Επιτροπής Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 

2020.

Έγκριση απολογισμού της Σχολικής 

Επιτροπής Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020.

3 180/2021 Έγκριση απολογισμού της Σχολικής 

Επιτροπής Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020.

Έγκριση ή μη ανάθεσης εκμίσθωσης 

χώρου  λειτουργίας του Δημοτικού 

Κινηματογράφου  «Μίμης Φωτόπουλος»

4 181/2021 Έγκριση ή μη ανάθεσης εκμίσθωσης 

χώρου  λειτουργίας του Δημοτικού 

Κινηματογράφου  «Μίμης Φωτόπουλος»

Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης πίστωσης 

και της διοργάνωσης διαδικτυακών 

παρουσιάσεων μουσικών συναυλιών JAZZ 

και ξεχωριστών κομματιών των δεκαετιών 

1930 και 1940.

5 182/2021 Έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης και 

της διοργάνωσης διαδικτυακών 

παρουσιάσεων μουσικών συναυλιών JAZZ 

και ξεχωριστών κομματιών των δεκαετιών 

1930 και 1940.

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου : " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ "

6 183/2021 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

και Οριστικής Παραλαβής του έργου : " 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ "
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη εκτέλεσης επειγουσών και 

απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών 

σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/16, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων 

Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό»

7 184/2021 Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και 

απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών 

σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/16, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων 

Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό»

Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016

8 185/2021 Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ.  45204/12.11.2020   

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία 

«DISTEMICHA Ι.Κ.Ε»

9 186/2021 Επιμήκυνση  της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ.  45204/12.11.2020   

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία 

«DISTEMICHA Ι.Κ.Ε»

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ. 29723/31-07-2020 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΣΜ – 

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ».

10 187/2021 Επιμήκυνση  της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ. 29723/31-07-2020 σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΣΜ – 

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ».

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 

πεύκων”».

11 188/2021 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο “Καθαρισμός πεύκων”»

 Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και ματαίωση ή μη της 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

με απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, της υπηρεσίας με 

τίτλο «Υπηρεσίες απολύμανσης Δημοτικών 

κτιρίων για την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 

για τη λήψη μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

12 189/2021  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και ματαίωση ή μη της 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

με απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, της υπηρεσίας με 

τίτλο «Υπηρεσίες απολύμανσης Δημοτικών 

κτιρίων για την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 

για τη λήψη μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 

17528/21.04.2021 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων προμηθειών και 

ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (PRESS 

CONTAINERS)».

13 190/2021 Έγκριση  του με αρ. πρωτ. 

17528/21.04.2021 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων προμηθειών και 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (PRESS 

CONTAINERS)»

Έγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντος 

κεφαλαίου, κατόπιν συμμόρφωσης προς 

την τελεσίδικη απόφαση υπ’ αριθμ. 

12954/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τμήμα 32ο Μονομελές) (υπόθεση 

Γερμανική Σχολή. Φ 0750»).

14 191/2021 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος 

κεφαλαίου, κατόπιν συμμόρφωσης προς 

την τελεσίδικη απόφαση υπ’ αριθμ. 

12954/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τμήμα 32ο Μονομελές) (υπόθεση 

Γερμανική Σχολή. Φ 0750»)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

 Έγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντος 

κεφαλαίου, κατόπιν συμμόρφωσης προς 

την τελεσίδικη απόφαση υπ’ αριθμ. 

12962/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τμήμα 32ο Μονομελές) (υπόθεση 

Γερμανική Σχολή. Φ 0750»).

15 192/2021  Έγκριση  καταβολής επιδικασθέντος 

κεφαλαίου, κατόπιν συμμόρφωσης προς 

την τελεσίδικη απόφαση υπ’ αριθμ. 

12962/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τμήμα 32ο Μονομελές) (υπόθεση 

Γερμανική Σχολή. Φ 0750»)

Έγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντος 

κεφαλαίου, κατόπιν συμμόρφωσης προς 

την τελεσίδικη απόφαση υπ’ αριθμ. 

428/2019 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

(Τμήμα 20ο Τριμελές) (υπόθεση Γερμανική 

Σχολή. Φ 0750»).

16 193/2021 Έγκριση  καταβολής επιδικασθέντος 

κεφαλαίου, κατόπιν συμμόρφωσης προς 

την τελεσίδικη απόφαση υπ’ αριθμ. 

428/2019 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

(Τμήμα 20ο Τριμελές) (υπόθεση Γερμανική 

Σχολή. Φ 0750»

 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 

επικειμένων λόγω ρυμοτομίας εντός του 

Ο.Τ. 1145 της περιοχής «Κάτω Σωρός – 

Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου 

Αμαρουσίου με δικαιούχο αυτής την Α.Ε. 

«ΔΙΑΜΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και 

υπόχρεο τον Δήμο Αμαρουσίου.

17 194/2021  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 

επικειμένων λόγω ρυμοτομίας εντός του 

Ο.Τ. 1145 της περιοχής «Κάτω Σωρός – 

Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου 

Αμαρουσίου με δικαιούχο αυτής την Α.Ε. 

«ΔΙΑΜΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και 

υπόχρεο τον Δήμο Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς ΙΧ. (ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. 5295).

18 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς εξώπορτας (ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΚΑΛΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ Φ. 5401).

19 195/2021 Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς εξώπορτας (ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΚΑΛΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ Φ. 5401)

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

20 176/2021 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

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)

21 177/2021 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)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
03/05/2021
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