
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. 23077 18/03/2022 για την 11/2022 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/03/2022 και ώρα 13:00 και περίληψη των 
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Σύνταξη ονομαστικής κατάστασης 
δικαιούχων διατακτικής, για  το Πάσχα 2022 
και καθορισμός του ποσού που θα διατεθεί 
για το σκοπό αυτό. 

1 117/2022 Σύνταξη ονομαστικής κατάστασης 
δικαιούχων διατακτικής, για  το Πάσχα 2022 
και καθορισμός του ποσού που θα διατεθεί 
για το σκοπό αυτό. 

«Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 
(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση), 
έγκριση ή μη μελέτης – τεχνικών 
προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια συστημάτων καθαρισμού αέρα 
στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19». 

2 118/2022 «Έγκριση απευθείας ανάθεσης 
(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση), 
έγκριση  μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών 
της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
συστημάτων καθαρισμού αέρα στα πλαίσια 
των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19». 

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων προμηθειών και έγκριση ή μη 
κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
μηχανήματων - εργαλείων για τις ανάγκες 
του Δήμου Αμαρουσίου" 

3 119/2022 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων προμηθειών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
μηχανήματων - εργαλείων για τις ανάγκες 
του Δήμου Αμαρουσίου" 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή μη πρακτικών της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων προμηθειών και έγκριση ή μη 
κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης 
δομικής παρακολούθησης και έγκαιρης 
προειδοποίησης πλημμυρών σε πραγματικό 
χρόνο – Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 
(Α.Π.19270/14-10-2020)». 

4 120/2022 Έγκριση πρακτικών της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων προμηθειών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης 
δομικής παρακολούθησης και έγκαιρης 
προειδοποίησης πλημμυρών σε πραγματικό 
χρόνο – Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 
(Α.Π.19270/14-10-2020)». 

Έγκριση ή μη επιμήκυνσης των με αρ. πρωτ. 
15224/20.03.2019, και 15264/20.03.2019 
συμβάσεων – Συμφωνία Πλαίσιο για την 
υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ». 

5 121/2022 Έγκριση επιμήκυνσης των με αρ. πρωτ. 
15224/20.03.2019, και 15264/20.03.2019 
συμβάσεων – Συμφωνία Πλαίσιο για την 
υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ». 

Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  
και κατακύρωση αποτελέσματος. 

6 122/2022 Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  
και κατακύρωση αποτελέσματος. 

Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για το 
έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

7 123/2022 Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για το 
έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

Εισήγηση για επιστροφή χρηματικών ποσών 
καταβληθέντων προκαταβολών που 
αφορούν άσκηση προσφυγών ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά 
πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα για 
οικόπεδο στο Ο.Τ. 1061 της περιοχής 
Επέκταση Αγίου Θωμά λόγω αποδοχής των 
Προσφυγών από το Δικαστήριο το οποίο 
ακύρωσε τις εν λόγω πράξεις επιβολής 
εισφοράς. (υπόθεση Μίχα Μιλτιάδη και Μίχα 
Μιχαήλ) Φ. 2360 

8 124/2022 Εισήγηση για επιστροφή χρηματικών ποσών 
καταβληθέντων προκαταβολών που 
αφορούν άσκηση προσφυγών ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά 
πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα για 
οικόπεδο στο Ο.Τ. 1061 της περιοχής 
Επέκταση Αγίου Θωμά λόγω αποδοχής των 
Προσφυγών από το Δικαστήριο το οποίο 
ακύρωσε τις εν λόγω πράξεις επιβολής 
εισφοράς. (υπόθεση Μίχα Μιλτιάδη και Μίχα 
Μιχαήλ) Φ. 2360 

Έγκριση ή μη καταβολής ποσού ευρώ 
27.414 ως αχρεωστήτως καταβληθέντος 
λόγω αποζημίωσης προσκυρούμενου 
εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 
1228 στο Ο.Τ. 476 της περιοχής «Άγιος 
Θωμάς» του Δήμου Αμαρουσίου. 

9 125/2022 Έγκριση καταβολής ποσού ευρώ 27.414 ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντος λόγω 
αποζημίωσης προσκυρούμενου εδαφικού 
τμήματος στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 1228 στο 
Ο.Τ. 476 της περιοχής «Άγιος Θωμάς» του 
Δήμου Αμαρουσίου. 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο 
Αμαρουσίου από μετατροπή εισφοράς γης 
σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α. 0402031 
στο Ο.Τ. 1108, της περιοχής «Κάτω Σωρός – 
Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση Koύστας Ιωάννης) 
Φ. 5397. 

10 126/2022 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο 
Αμαρουσίου από μετατροπή εισφοράς γης 
σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α. 0402031 
στο Ο.Τ. 1108, της περιοχής «Κάτω Σωρός – 
Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση Koύστας Ιωάννης) 
Φ. 5397. 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
στα πλαίσια του Horizon 2020 Call: 
H2020-LC-GD-2020 - Building a low-carbon, 
climate resilient future: Research and 
innovation in support of the European Green 
Deal – SOCIO-BEE (Το χτίσιμο ενός 
ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και 
χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: Έρευνα και 
καινοτομία προς υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας) 

11 127/2022 Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
στα πλαίσια του Horizon 2020 Call: 
H2020-LC-GD-2020 - Building a low-carbon, 
climate resilient future: Research and 
innovation in support of the European Green 
Deal – SOCIO-BEE (Το χτίσιμο ενός 
ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και 
χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: Έρευνα και 
καινοτομία προς υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας) 

«Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων 
Κ.Ο.Κ.» 
α) Μ. Ε. του Γ. με αριθ. εγγρ. 125012 
β) Γ. Α. του Ν. με αριθ. εγγρ. 115302 

12 128/2022 «Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων 
Κ.Ο.Κ.» 
α) Μ. Ε. του Γ. με αριθ. εγγρ. 125012 
β) Γ. Α. του Ν. με αριθ. εγγρ. 115302 

Διαγραφή της χρέωσης για το δικαίωμα 
συντήρησης της οστεοθήκης έτους 2021 

13 129/2022 Διαγραφή της χρέωσης για το δικαίωμα 
συντήρησης της οστεοθήκης έτους 2021 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
23/03/2022 
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