
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 20148 15/4/2019 για την 12/2019 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/04/2019 και ώρα 12:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

ρυμοτομούμενης και αποζημιούμενης 

εδαφικής εκτάσεως στο Ο.Τ. Γ 998, της 

περιοχής "Άνω Ψαλίδι" του Δήμου 

Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 011813 

(υπόθεση ΤΣΙΤΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, 

κληρονόμου ΣΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του 

Ιωάννη, συζ. Κων/νου Τσιτούρη) Φ. 1827

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

113/2019 Έγκριση  καταβολής αποζημιώσεως 

ρυμοτομούμενης και αποζημιούμενης 

εδαφικής εκτάσεως στο Ο.Τ. Γ 998, της 

περιοχής "Άνω Ψαλίδι" του Δήμου 

Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 011813 

(υπόθεση ΤΣΙΤΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, 

κληρονόμου ΣΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του 

Ιωάννη, συζ. Κων/νου Τσιτούρη) Φ. 1827

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 

Αμαρουσίου - Χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

114/2019 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 

Αμαρουσίου - Χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

Έγκριση όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό 

διαγωνισμό δημόσιας σύμβασης έργου με 

τίτλο: "Επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 

δράσεις στο Δήμο Αμαρουσίου"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

115/2019 Έγκριση όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό 

διαγωνισμό δημόσιας σύμβασης έργου με 

τίτλο: "Επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 

δράσεις στο Δήμο Αμαρουσίου"

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης της προμήθειας 

με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ", επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου 

ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης

1 116/2019 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης της προμήθειας με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ", επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου 

ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης

1 / 3



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο “Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων”»

2 117/2019 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο “Ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων”»

Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης και  

αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του υπ’ αρ. 77185 ανοικτού 

συνοπτικού διαγωνισμού μέσω 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και κατακύρωσης 

του ανωτέρω

3 118/2019 Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης και  

αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του υπ’ αρ. 77185 ανοικτού 

συνοπτικού διαγωνισμού μέσω 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και κατακύρωσης 

του ανωτέρω

Συμπλήρωση ή μη της υπ' αριθ. 88/2019 

απόφασης Οικονομικής περί συγκρότησης 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: 

"Κτηματογραφήσεις και τροποποιήσεις 

Ρ.Σ. σε παραρεμάτια τμήματα των 

περιοχών Σωρός - Λάκκα Κόττου και Άγιος 

Θωμάς του Δήμου Αμαρουσίου"

4 119/2019 Συμπλήρωση  της υπ' αριθ. 88/2019 

απόφασης Οικονομικής περί συγκρότησης 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: 

"Κτηματογραφήσεις και τροποποιήσεις 

Ρ.Σ. σε παραρεμάτια τμήματα των 

περιοχών Σωρός - Λάκκα Κόττου και Άγιος 

Θωμάς του Δήμου Αμαρουσίου"

Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

αφορούν στη διενέργεια διαγωνισμού 

δημόσιας μελέτης του Ν. 4412/2016 για τη 

μελέτη με τίτλο: "Τοπογραφικές 

αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών 

έργων του Δήμου Αμαρουσίου" και 

κατακύρωση του ανωτέρω

5 120/2019 Έγκριση πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

αφορούν στη διενέργεια διαγωνισμού 

δημόσιας μελέτης του Ν. 4412/2016 για τη 

μελέτη με τίτλο: "Τοπογραφικές 

αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών 

έργων του Δήμου Αμαρουσίου" και 

κατακύρωση του ανωτέρω

Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με 

τίτλο «Ανακατασκευή Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων» και λήψη απόφασης για 

την κατακύρωση.

6 121/2019 Έγκριση  πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με 

τίτλο «Ανακατασκευή Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων» και λήψη απόφασης για 

την κατακύρωση

Έγκριση πρακτικού Ι, ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου 

βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο 

«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου»

7 122/2019 Έγκριση πρακτικού Ι, ελέγχου των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου 

βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο 

«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου»

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με 

Κωδικό Αριθμό Κτηματογράφησης 010918, 

η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 977 στην 

περιοχή "Σωρός- Λάκκα Κόττου" του 

Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Ελευθερίας 

Δρακωνάκη)

8 123/2019 Έγκριση  καταβολής αποζημιώσεως λόγω 

ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κωδικό 

Αριθμό Κτηματογράφησης 010918, η 

οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 977 στην 

περιοχή "Σωρός- Λάκκα Κόττου" του 

Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Ελευθερίας 

Δρακωνάκη)

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ.   127/2019 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου - Υπόθεση Φεστιβάλ 

Αρχιτεκτονικών Σχολών - Basema 

(Μπάσιμα) Bourghal (Μπούργκαλ)

9 124/2019 Μη Άσκηση  του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ.   127/2019 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου - Υπόθεση Φεστιβάλ 

Αρχιτεκτονικών Σχολών - Basema 

(Μπάσιμα) Bourghal (Μπούργκαλ)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 2028/2017 

διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(ΥΠΟΘΕΣΗ "ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Δ.Τ. AYDIO 

TEAM") και έγκριση ή μη καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού εκ της υπ'αριθμ 

2028/2017 διαταγής πληρωμής (Φ. 3716)

10 125/2019 Μη Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 2028/2017 

διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(ΥΠΟΘΕΣΗ "ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Δ.Τ. AYDIO 

TEAM") και έγκριση  καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού εκ της υπ'αριθμ 

2028/2017 διαταγής πληρωμής (Φ. 3716)

Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος/μέσου 

κατά της υπ' αριθμ. 887/2017 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(και της από 15.10.2017 επιταγής προς 

πληρωμή) και έγκριση ή μη καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού- ΥΠΟΘΕΣΗ 

"ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ" (Φ. 3716)

11 126/2019 Μη Άσκηση ενδίκου βοηθήματος/μέσου 

κατά της υπ' αριθμ. 887/2017 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(και της από 15.10.2017 επιταγής προς 

πληρωμή) και έγκριση ή μη καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού- ΥΠΟΘΕΣΗ 

"ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ" (Φ. 3716)

Έγκριση ή μη σύναψη ςεξώδικου 

συμβιβασμούλόγω φθοράς βιτρίνας 

καταστήματοςκαι έγκριση καταβολής 

ποσού (υπόθεση  Ελευθέριου Μαρτίνη- Φ. 

5147

12 127/2019 Έγκριση  σύναψης  εξώδικου 

συμβιβασμού λόγω φθοράς βιτρίνας 

καταστήματος και έγκριση καταβολής 

ποσού (υπόθεση  Ελευθέριου Μαρτίνη- Φ. 

5147

Έγκριση ή μη σύναψης εξώδικου 

συμβιβασμούλόγω ολοσχερούς 

καταστροφής ΙΧ απόπλημμύρακαι έγκριση 

καταβολής ποσού (υπόθεση  Ελένης 

Πουλοπούλου- Φ. 5134)

13 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, 

για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 160414 στο Ο.Τ. 

Γ693της περιοχής "Ανάβρυτα" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθεση Σπηλιωτακοπούλου 

Φωτεινή - Φ.5186)

14 128/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, 

για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 160414 στο Ο.Τ. 

Γ693της περιοχής "Ανάβρυτα" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθεση Σπηλιωτακοπούλου 

Φωτεινή - Φ.5186)

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 

μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για 

την ιδιοκτησία με κ.α. 0547 στο Ο.Τ. 1040 

της περιοχής "Στούντιο Α΄" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθ. Μητροπούλου 

Σμαραγδή και Μητρόπουλος Γεώργιος Φ. 

5180)

15 129/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 

μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για 

την ιδιοκτησία με κ.α. 0547 στο Ο.Τ. 1040 

της περιοχής "Στούντιο Α΄" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθ. Μητροπούλου 

Σμαραγδή και Μητρόπουλος Γεώργιος Φ. 

5180)

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

λόγω προσκύρωσης και λόγω ρυμοτομίας 

εδαφικής έκτασης και επικειμένων, για την 

ιδιοκτησία με Κ.Α. 011301 στο Ο.Τ. 896 

της περιοχής "Σωρός Λάκκα Κόττου" του 

Δήμου Αμαρουσίου (υπόθεση Ζούμη 

Ιωάννη - Φ.5196)

16 130/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

λόγω προσκύρωσης και λόγω ρυμοτομίας 

εδαφικής έκτασης και επικειμένων, για την 

ιδιοκτησία με Κ.Α. 011301 στο Ο.Τ. 896 

της περιοχής "Σωρός Λάκκα Κόττου" του 

Δήμου Αμαρουσίου (υπόθεση Ζούμη 

Ιωάννη - Φ.5196)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
22/4/2019
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