
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. 50027 20/09/2021 για την 36/2021 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/09/2021 και ώρα 12:00 και περίληψη των 
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 
υπ’αρ.54/2021 απόφασης του Δ.Σ. της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου που αφορά την τρίτη (3η) 
τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 
2021. 

1 412/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
υπ’αρ.54/2021 απόφασης του Δ.Σ. της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου που αφορά την τρίτη (3η) 
τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 
2021. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 
υπ’αρ.55/2021 απόφασης του Δ.Σ. της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου που αφορά την Τρίτη (3η) 
αναμόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισμού 
της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021. 

2 413/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
υπ’αρ.55/2021 απόφασης του Δ.Σ. της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου που αφορά την Τρίτη (3η) 
αναμόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισμού 
της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021. 

Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση ή μη 
της ανάθεσης υπηρεσιών με  τίτλο 
«Φωτογράφηση και επεξεργασία εικόνων 
έργων τέχνης Πανελλήνιας Έκθεσης 
Κεραμικής» 

3 414/2021 Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση της 
ανάθεσης υπηρεσιών με  τίτλο 
«Φωτογράφηση και επεξεργασία εικόνων 
έργων τέχνης Πανελλήνιας Έκθεσης 
Κεραμικής» 

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της 
με αριθ. πρωτ.  32518/27-8-2020   
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και 
της Εταιρείας με την επωνυμία 
«MASTERGRAPH ΚΩΝ. ΤΣΕΡΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε». 

4 415/2021 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ.  32518/27-8-2020   σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 
Εταιρείας με την επωνυμία 
«MASTERGRAPH ΚΩΝ. ΤΣΕΡΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε». 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της 
με αριθ. πρωτ.  38428/01-10-2020 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και 
της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.». 

5 416/2021 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ.  38428/01-10-2020 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.». 

Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 
47483/10.09.201 2ο πρακτικού 
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών της επιτροπής του ανοικτού 
επαναληπτικού άνω των ορίων ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (Διεθνής) για την προμήθεια με 
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» - «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 
ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Α6 Α7 Α8» 

6 417/2021 Έγκριση του με αρ. πρωτ. 47483/10.09.201 
2ο πρακτικού αποσφράγισης και 
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της 
επιτροπής του ανοικτού επαναληπτικού άνω 
των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
(Διεθνής) για την προμήθεια με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» - «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 
ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Α6 Α7 Α8» 

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 
προμηθειών και έγκριση ή μη κατακύρωσης 
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
υδραυλικών υλικών» 

7 418/2021 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 
προμηθειών και έγκριση ή μη κατακύρωσης 
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
υδραυλικών υλικών» 

Διαγραφή της χρέωσης του ετήσιου τέλους 
συντήρησης του οικογενειακού τάφου έτους 
2021. 
Υπόθεση: Α.Α του Π με α/α εγγρ, 121092 

8 419/2021 Διαγραφή της χρέωσης του ετήσιου τέλους 
συντήρησης του οικογενειακού τάφου έτους 
2021. Υπόθεση: Α.Α του Π με α/α εγγρ, 
121092 

Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
συντήρησης οικογενειακού τάφου έτους  
2020 (Υπόθεση:  Β.Π του Ι με α/α εγγρ, 
127978) 

9 420/2021 Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
συντήρησης οικογενειακού τάφου έτους  
2020 (Υπόθεση:  Β.Π του Ι με α/α εγγρ, 
127978) 

Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
συντήρησης οικογενειακού τάφου και 
επαναβεβαίωση τους» 

10 421/2021 Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
συντήρησης οικογενειακού τάφου και 
επαναβεβαίωση τους» 

Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
ετήσιου τέλους οστεοφυλακίου έτους 2021. 
Υπόθεση: α) Κ.Α του Ε με α/α εγγρ, 195806 
Υπόθεση: β) Φ.Κ του Ε   με α/α εγγρ, 
138640 
Υπόθεση: γ) Γ.Κ. του Ο. με α/α εγγρ, 65131 

11 422/2021 Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
ετήσιου τέλους οστεοφυλακίου έτους 2021. 
Υπόθεση: α) Κ.Α του Ε με α/α εγγρ, 195806 
Υπόθεση: β) Φ.Κ του Ε   με α/α εγγρ, 
138640 
Υπόθεση: γ) Γ.Κ. του Ο. με α/α εγγρ, 65131 

Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
φύλαξης οστεοθηκών έτους 2021  
Υπόθεση: Χ.Α του Γ με α/α εγγρ, 12994 

12 423/2021 Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
φύλαξης οστεοθηκών έτους 2021  
Υπόθεση: Χ.Α του Γ με α/α εγγρ, 12994 

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας 
(Υπόθεσεις: Β.Θ με αριθμό καρτέλας 049392 
, Κ.Χ με αριθμό καρτέλας 199572 

13 424/2021 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας 
(Υπόθεσεις: Β.Θ με αριθμό καρτέλας 049392 
, Κ.Χ με αριθμό καρτέλας 199572 

«Διαγραφή ΤΑΠ» 
α) Π. Ν. του Χ. α/α εγγρ. 17365  
β) Δ. Γ. του Μ. α/α εγγρ. 207697 
γ) Σ. Σ. του Χ. α/α εγγρ. 39208 

14 425/2021 «Διαγραφή ΤΑΠ» 
α) Π. Ν. του Χ. α/α εγγρ. 17365  
β) Δ. Γ. του Μ. α/α εγγρ. 207697 
γ) Σ. Σ. του Χ. α/α εγγρ. 39208 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για 
την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 
συνδρομής στο Knowledge Society Forum 
του Δικτύου EUROCITIES (πρώην Telecities) 
για το έτος 2021 του Δήμου Αμαρουσίου 

15 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για 
την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 
συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICLEI 
για το έτος 2021 του Δήμου Αμαρουσίου 

16 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για 
την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 
συνδρομής στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2021 του Δήμου 
Αμαρουσίου. 

17 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για 
την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 
συνδρομής στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (HEALTHY CITIES) ΤΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ για το 
έτος 2021 του Δήμου Αμαρουσίου. 

18 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή μη παράτασης των συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών για την κατασκευή 
γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Αμαρουσίου 

19 426/2021 Έγκριση παράτασης των συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών για την κατασκευή 
γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Αμαρουσίου 

Έγκριση χρήσης απροβλέπτων της μελέτης 
με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» κατόπιν της Γνωμοδότησης 
του Τεχνικού Συμβουλίου 

20 427/2021 Έγκριση χρήσης απροβλέπτων της μελέτης 
με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» κατόπιν της Γνωμοδότησης 
του Τεχνικού Συμβουλίου 

Έγκριση και Οριστική παραλαβή του 
συνόλου της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

21 428/2021 Έγκριση και Οριστική παραλαβή του 
συνόλου της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω 
φθοράς ηλεκτρικού πατινιού (ΥΠΟΘΕΣΗ 
Λάγιος Ευάγγελος Φ. 5441) 

22 429/2021 Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού λόγω 
φθοράς ηλεκτρικού πατινιού (ΥΠΟΘΕΣΗ 
Λάγιος Ευάγγελος Φ. 5441) 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο 
Αμαρουσίου από μετατροπή εισφοράς γης 
σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α. 0408014 
στο Ο.Τ. 1173, της περιοχής «Κάτω Σωρός – 
Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση ΚΛΑΠΑΚΗ) Φ. 5422. 

23 408/2021 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο 
Αμαρουσίου από μετατροπή εισφοράς γης 
σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α. 0408014 
στο Ο.Τ. 1173, της περιοχής «Κάτω Σωρός – 
Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση ΚΛΑΠΑΚΗ) Φ. 5422. 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης 
λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου, 
περιοχή «Άγιος Θωμάς» στο Ο.Τ. Γ866 
(Υπόθεση ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ 
ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Φ. 3087) 

24 430/2021 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης 
λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου, 
περιοχή «Άγιος Θωμάς» στο Ο.Τ. Γ866 
(Υπόθεση ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ 
ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Φ. 3087) 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο 
Αμαρουσίου από μετατροπή εισφοράς γης 
σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α. 0403037 
στο Ο.Τ. 1123, της περιοχής «Κάτω Σωρός – 
Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση Μπλάνα Ιωάννη) Φ. 
5398. 

25 409/2021 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο 
Αμαρουσίου από μετατροπή εισφοράς γης 
σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α. 0403037 
στο Ο.Τ. 1123, της περιοχής «Κάτω Σωρός – 
Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση Μπλάνα Ιωάννη) Φ. 
5398. 

Εισήγηση για συμβιβαστικό καθορισμό τιμής 
μονάδος αποζημίωσης- με υπόχρεο το 
Δήμο-  επικειμένων της ιδιοκτησίας με κ.α. 
020210 στο Ο.Τ. 1061 της περιοχής 
«Επέκταση Αγίου Θωμά» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση Μίχας Μιλτιάδης και 
Μίχας Μιχαήλ) Φ. 2360 

26 410/2021 Εισήγηση για συμβιβαστικό καθορισμό τιμής 
μονάδος αποζημίωσης- με υπόχρεο το 
Δήμο-  επικειμένων της ιδιοκτησίας με κ.α. 
020210 στο Ο.Τ. 1061 της περιοχής 
«Επέκταση Αγίου Θωμά» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση Μίχας Μιλτιάδης και 
Μίχας Μιχαήλ) Φ. 2360 

6η   Αναμόρφωση προυπολογισμου Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2021 

27 411/2021 6η   Αναμόρφωση προυπολογισμου Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2021 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Ιωαννίδου Ευρυδίκη 
24/09/2021 
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