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

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 18910 29/04/2021 για την 17/2021 συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/05/2021 και ώρα 13:00 και περίληψη των
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α
Αριθμός
Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν
1

196/2021

2

197/2021

3

198/2021

Έγκριση ή μη σύναψης και ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης για τις εργασίες
φυτοπροστασίας ειδών δένδρων, θάμνων
και χλοοτάπητα».
Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας
περαίωσης για το έργο
«Διανοίξεις - Διαμορφώσεις οδών στο
Δήμο Αμαρουσίου»
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την
ανάθεση του έργου: «Ανέγερση προσθήκης
κατ’ επέκταση στο 1ο δημοτικό σχολείο
Αμαρουσίου, για τη δημιουργία αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων και λοιπών
υποστηρικτικών χώρων»

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων
Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης για τις εργασίες φυτοπροστασίας
ειδών δένδρων, θάμνων και χλοοτάπητα».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης για το έργο
«Διανοίξεις - Διαμορφώσεις οδών στο Δήμο
Αμαρουσίου»
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την
ανάθεση του έργου: «Ανέγερση προσθήκης
κατ’ επέκταση στο 1ο δημοτικό σχολείο
Αμαρουσίου, για τη δημιουργία αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων και λοιπών
υποστηρικτικών χώρων»

1 / 3

Α/Α
θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

4

199/2021

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 15/2021
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2021 μελέτης του
μελέτης του έργου «Εργασίες συντήρησης έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής
και επισκευής κλειστού γηπέδου Σπύρου
κλειστού γηπέδου Σπύρου Λούη», της
Λούη», της διενέργειας διαδικασίας
διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης
δημοσίευση διακήρυξης (άρθρ. 32 παρ. 2
(άρθρ. 32 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4412/2016)
περ. γ’ του ν. 4412/2016) για την επιλογή
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής
συντήρησης και επισκευής κλειστού γηπέδου κλειστού γηπέδου Σπύρου Λούη»,
Σπύρου Λούη», προϋπολογισμού μελέτης
προϋπολογισμού μελέτης 1.180.000,00€
1.180.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) καθώς
ΦΠΑ 24%) καθώς και των όρων της
και των όρων της συνημμένης πρόσκλησης
συνημμένης πρόσκλησης

5

200/2021

Έγκριση Πρακτικού ΙΙι αποσφράγιση και
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
της μελέτης με τίτλο «Μελέτη μέτρων
ασφάλισης κεντρικών οδών» και
κατακύρωση του ανωτέρου
Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο
«Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού
κολυμβητήριου Αμαρουσίου με παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ»

7

201/2021

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω
απαλλοτριούμενης έκτασης και επικειμένων απαλλοτριούμενης έκτασης και επικειμένων
λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου,
λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου,
περιοχή «Σωρός- Λάκκα- Κόττου» στο Ο.Τ περιοχή «Σωρός- Λάκκα- Κόττου» στο Ο.Τ
898 στο δικαιούχο Χαζάκη Βασίλειο.
898 στο δικαιούχο Χαζάκη Βασίλειο.
(Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ,
(Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ,
Φ.4887)
Φ.4887)

8

202/2021

9

203/2021

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως
Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως
απαλλοτριούμενης έκτασης λόγω ρυμοτομίαςαπαλλοτριούμενης έκτασης λόγω ρυμοτομίας
στο Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή
στο Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή
«Σωρός - Λάκκα - Κόττου» στο Ο.Τ. 897
«Σωρός - Λάκκα - Κόττου» στο Ο.Τ. 897
(Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ. (Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.
4887).
4887).
Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης
δικηγορικής αμοιβής λόγω ανάθεσης στον δικηγορικής αμοιβής λόγω ανάθεσης στον
δικηγόρο Παντελή Αμούργη χειρισμού
δικηγόρο Παντελή Αμούργη χειρισμού
δικαστικής υπόθεσης, λόγω της ιδιαίτερης
δικαστικής υπόθεσης, λόγω της ιδιαίτερης
σημασίας της και της απαιτούμενης
σημασίας της και της απαιτούμενης
εξειδικευμένης γνώσης για τον χειρισμό της εξειδικευμένης γνώσης για τον χειρισμό της
(υπόθεση «Ελεήμων Εταιρία – Καρέλλα
(υπόθεση «Ελεήμων Εταιρία – Καρέλλα
Φ.658»).
Φ.658»).

6

Έγκριση Πρακτικού ΙΙι αποσφράγιση και
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
της μελέτης με τίτλο «Μελέτη μέτρων
ασφάλισης κεντρικών οδών» και
κατακύρωση του ανωτέρου
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Α/Α
θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

10

204/2021

Εισήγηση για έγκριση καταβολής
Εισήγηση για έγκριση καταβολής
αποζημίωσης συμβιβαστικώς
αποζημίωσης συμβιβαστικώς
καθορισθείσας με την υπ. αρ. 57/2021
καθορισθείσας με την υπ. αρ. 57/2021
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αμαρουσίου λόγω ρυμοτομίας εδαφικής
Αμαρουσίου λόγω ρυμοτομίας εδαφικής
έκτασης συνολικού εμβαδού 118 τμ. στη
έκτασης συνολικού εμβαδού 118 τμ. στη
περιοχή Σωρός Λάκκα Κόττου του Δήμου στο περιοχή Σωρός Λάκκα Κόττου του Δήμου στο
Ο.Τ. 363 με κωδικό αριθμό 010908 για την Ο.Τ. 363 με κωδικό αριθμό 010908 για την
οποία αναγνωρίστηκε δικαιούχος
οποία αναγνωρίστηκε δικαιούχος
αποζημίωσης με την υπ. αρ. 149/2020
αποζημίωσης με την υπ. αρ. 149/2020
απόφαση Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών – απόφαση Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών –
τμήμα Απαλ/σεων η κα Σβετλάνα Τασκόβα τμήμα Απαλ/σεων η κα Σβετλάνα Τασκόβα
του Νικολάι Τασκόβ και της Ταμάρα
του Νικολάι Τασκόβ και της Ταμάρα
Βορόνοβα, συζ. Αθανασίου Μαρουκέλλη.
Βορόνοβα, συζ. Αθανασίου Μαρουκέλλη.
(υπόθεση Τάσκοβα- Μαρουκέλλη) Φ. 1796 (υπόθεση Τάσκοβα- Μαρουκέλλη) Φ. 1796

11

205/2021

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης
κατά της υπ’ αριθ. 3807/2021 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική
Διαδικασία- Τμήμα Ενοχικό) που αφορά την
υπ’ αριθ. Πρωτ. 53869/15.11.2017 αγωγή
της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» κατά του Δήμου
Αμαρουσίου

Άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά
της υπ’ αριθ. 3807/2021 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική
Διαδικασία- Τμήμα Ενοχικό) που αφορά την
υπ’ αριθ. Πρωτ. 53869/15.11.2017 αγωγή
της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» κατά του Δήμου
Αμαρουσίου

12

206/2021

Εισήγηση για ανάθεση ή μη της εκδίκασης
των Εφέσεων με αρ. εισ. ΕΦ1785/2020 και
ΕΦ1784/2020 στη Δικηγορική Εταιρία Κ.&Κ.
Πέρρου εκπροσωπούμενη από τη
Διαχειρίστρια Αικατερίνη Πέρρου (Υπόθεση
«ΔΕΑΔΑ» Φ. 5083)

Εισήγηση για ανάθεση της εκδίκασης των
Εφέσεων με αρ. εισ. ΕΦ1785/2020 και
ΕΦ1784/2020 στη Δικηγορική Εταιρία Κ.&Κ.
Πέρρου εκπροσωπούμενη από τη
Διαχειρίστρια Αικατερίνη Πέρρου (Υπόθεση
«ΔΕΑΔΑ» Φ. 5083)

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Κώστας Μπίκας
06/05/2021
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