
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. 46837 2/11/2018 για την 40/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/11/2018 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Αναπροσαρμογή συντελεστών Φόρου 

Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος  

2019

1 318/2018 Αναπροσαρμογή συντελεστών Φόρου 

Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος  

2019

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 

(Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων)»

2 319/2018 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 

(Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων)»

Εγκριση ή μη Πρακτικού αποτελέσματος 

διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, που αφορά στη διενέργεια 

Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων του Ν. 

4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

τιμής - ποιότητας για το έργο με τίτλο 

"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

3 320/2018 Εγκριση  Πρακτικού αποτελέσματος 

διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, που αφορά στη διενέργεια 

Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων του Ν. 

4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

τιμής - ποιότητας για το έργο με τίτλο 

"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού και αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών για την επιλογή 

αναδόχου του έργου "Δημιουργία βρεφικού 

τμήματος στον παιδικό σταθμό Σωρού και 

νηπιακού τμήματος στο Π.Σ. Αναβρύτων 

του Δήμου Αμαρουσίου"

4 321/2018 Έγκριση  πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού και αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών για την επιλογή 

αναδόχου του έργου "Δημιουργία βρεφικού 

τμήματος στον παιδικό σταθμό Σωρού και 

νηπιακού τμήματος στο Π.Σ. Αναβρύτων 

του Δήμου Αμαρουσίου"

1 / 3



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού και αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών για την επιλογή 

αναδόχου του έργου "Επείγουσες τεχνικές 

εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω 

εκτάκτων καιρικών συνθηκών που έλαβαν 

χώρα από 26-07-2018 έως και 

29-07-2018"

5 322/2018 Έγκριση  πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού και αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών για την επιλογή 

αναδόχου του έργου "Επείγουσες τεχνικές 

εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω 

εκτάκτων καιρικών συνθηκών που έλαβαν 

χώρα από 26-07-2018 έως και 

29-07-2018"

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στο 

Ελληνικό Δημόσιο κατ' άρ. 105-106 

ΕισΝΑΚ δυνάμει της υπ' αριθμ. 7756/2016 

απόφασης ΔΠΑ (Υπόθεση Βασιλείου 

Βάντζιου - Φ. 3500)

6 323/2018 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στο 

Ελληνικό Δημόσιο κατ' άρ. 105-106 

ΕισΝΑΚ δυνάμει της υπ' αριθμ. 7756/2016 

απόφασης ΔΠΑ (Υπόθεση Βασιλείου 

Βάντζιου - Φ. 3500)

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 239/2018 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί έγκρισης καταβολής επιδικασθέντος 

ποσού αποζημίωσης δυνάμει της 

υπ'αριθμ. 4893/2014 τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο Τριμελές) 

(Υπόθεση Θωμά Λουκέρη κλπ)

7 324/2018 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 239/2018 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί έγκρισης καταβολής επιδικασθέντος 

ποσού αποζημίωσης δυνάμει της 

υπ'αριθμ. 4893/2014 τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο Τριμελές) 

(Υπόθεση Θωμά Λουκέρη κλπ)

Γνωμοδότηση για ανάθεση ή μη χειρισμού 

μεμονωμένης εξωδικαστικής υπόθεσης σε 

δικηγόρος πέραν των υπηρετούντων 

δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδίκευσης γνώσης για τον 

χειρισμό της

8 325/2018 Γνωμοδότηση για ανάθεση  χειρισμού 

μεμονωμένης εξωδικαστικής υπόθεσης σε 

δικηγόρος πέραν των υπηρετούντων 

δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδίκευσης γνώσης για τον 

χειρισμό της

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης λόγω πτώσης σε 

υπερυψωμένο κύρτωμα (υπόθεση της κ. 

Ηλέκτρας Μαρτίνη

9 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη καταβολής ποσού ως 

επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη στην 

εταιρεία "ΜΑΡΟΥΣΙ PLAZA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ" (Υπόθεση "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" κλπ κατά Δήμου 

Αμαρουσίου- Φ. 4904)

10 326/2018 Έγκριση  καταβολής ποσού ως 

επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη στην 

εταιρεία "ΜΑΡΟΥΣΙ PLAZA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ" (Υπόθεση "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" κλπ κατά Δήμου 

Αμαρουσίου- Φ. 4904)

"Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών των μελετών για την Πράξη  

"Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες 

παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο 

Δήμο Αμαρουσίου" με τίτλους μελετών:1.

"Εργασίες βελτίωσης φυσικής 

προσβασιμότητας α) στο 1ο Περιφερειακό 

Παράρτημα ΚΑΠΗ και β) στον Παιδικό 

Σταθμό Κοκκινιάς" (Υποέργο 1)2.

"Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της 

παροχής υπηρεσιών των Κοινωνικών 

Δομών  του Δήμου Αμαρουσίου" (Υποέργο 

2) Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την 

λειτουργία των Κοινωνικών Δομών  του 

Δήμου Αμαρουσίου" (Υποέργο 3)

11 327/2018 "Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

των μελετών για την Πράξη  "Αναβάθμιση 

υποδομών στις οποίες παρέχονται 

κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο 

Αμαρουσίου" με τίτλους 

μελετών:1."Εργασίες βελτίωσης φυσικής 

προσβασιμότητας α) στο 1ο Περιφερειακό 

Παράρτημα ΚΑΠΗ και β) στον Παιδικό 

Σταθμό Κοκκινιάς" (Υποέργο 

1)2."Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της 

παροχής υπηρεσιών των Κοινωνικών 

Δομών  του Δήμου Αμαρουσίου" (Υποέργο 

2) Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την 

λειτουργία των Κοινωνικών Δομών  του 

Δήμου Αμαρουσίου" (Υποέργο 3)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης από μετατροπή εισφοράς 

γης σε χρήμα εδαφικής εκτάσεως και λόγω 

ρυμοτομίας επικειμένων ιδιοκτησίας στο 

Ο.Τ. 1049, της περιοχής "Στούντιο Α" του 

Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 

0624(υπόθεση Κουτρουμπέλη Αθανασίου 

και Κουτρουμπέλη Αναστασίας - Ελπίδας) 

Φ.5082

12 328/2018 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης από μετατροπή εισφοράς 

γης σε χρήμα εδαφικής εκτάσεως και λόγω 

ρυμοτομίας επικειμένων ιδιοκτησίας στο 

Ο.Τ. 1049, της περιοχής "Στούντιο Α" του 

Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 

0624(υπόθεση Κουτρουμπέλη Αθανασίου 

και Κουτρουμπέλη Αναστασίας - Ελπίδας) 

Φ.5082

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
9/11/2018
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