
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. 24893 15/5/2019 για την 15/2019 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/05/2019 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

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 και 

τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 

Αμαρουσίου - Χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

140/2019 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

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 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 γάλακτος 

για τους δικαιούχους εργαζομένους του 

Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις 

ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

141/2019 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση  

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια γάλακτος 

για τους δικαιούχους εργαζομένους του 

Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις 

ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α
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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 

προμήθειας με τίτλο "Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ) 2014-2020" και ένταξη της πράξης 

"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2018-2019" - Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με 

Κωδικό ΟΠΣ 5029645, με τίτλο Υποέργου 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

142/2019 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ) 2014-2020" και ένταξη της πράξης 

"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2018-2019" - Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με 

Κωδικό ΟΠΣ 5029645, με τίτλο Υποέργου 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ"

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έργο: 

"Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & 

αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο 

Δήμο Αμαρουσίου"

1 143/2019 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έργο: 

"Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & 

αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο 

Δήμο Αμαρουσίου"

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που 

αφορούν στη διενέργεια Διαγωνισμού 

Δημόσιας Μελέτης του Ν.4412/2016 για τη 

μελέτη με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου» 

και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

2 144/2019 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που 

αφορούν στη διενέργεια Διαγωνισμού 

Δημόσιας Μελέτης του Ν.4412/2016 για τη 

μελέτη με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου» 

και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής στον 

διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου: 

«Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου 

με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» και 

κατακύρωση του ανωτέρω

3 145/2019 Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής στον 

διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου: 

«Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου 

με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό» και 

κατακύρωση του ανωτέρω

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού για το έργο: "Αξιοποίηση ως 

πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου 

κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας 

(επισκευές, ενίσχυση φέροντος 

οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και 

αλλαγή χρήσης από κατοικία σε 

πολιτιστικό κτίριο)" και κατακύρωση 

αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού»

4 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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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 

προμήθειας με τίτλο “Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ) 2014-2020» και ένταξη της πράξης 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5029645 με τίτλο Υποέργου 

1 «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”»

5 146/2019 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο “Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ) 2014-2020» και ένταξη της πράξης 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5029645 με τίτλο Υποέργου 

1 «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”»

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ

6 147/2019 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας»

7 148/2019 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας»

Έγκριση ή μη  εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων  και λοιπών οχημάτων του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής 

Οδού

8 149/2019 Έγκριση   εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων  και λοιπών οχημάτων του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής 

Οδού

 Επιλογή αναδόχου εταιρείας για  τη 

διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης 

-  υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων 

υλικών στο Δήμο Αμαρουσίου

9 150/2019  Επιλογή αναδόχου εταιρείας για  τη 

διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης 

-  υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων 

υλικών στο Δήμο Αμαρουσίου

Έγκριση Αποτελέσματος  Επαναληπτικού 

Διαγωνισμού  ως Άγονου, για μίσθωση  

ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Νέο 

Τέρμα για τη στέγαση του 11ου 

Νηπιαγωγείου του Δήμου Αμαρουσίου"

10 151/2019 Έγκριση Αποτελέσματος  Επαναληπτικού 

Διαγωνισμού  ως Άγονου, για μίσθωση  

ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Νέο 

Τέρμα για τη στέγαση του 11ου 

Νηπιαγωγείου του Δήμου Αμαρουσίου"

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

αναιρέσεως κατά της υπ' αρ. 428/2019 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών - Τμήμα 20ο Τριμελές (Υπόθεση 

Γερμανικής Σχολής Αθηνών - 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας) Φ.0750

11 152/2019 Μη Άσκηση  του ενδίκου μέσου της 

αναιρέσεως κατά της υπ' αρ. 428/2019 

απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών - Τμήμα 20ο Τριμελές (Υπόθεση 

Γερμανικής Σχολής Αθηνών - 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας) Φ.0750

Άσκηση ή μη Ενδίκου Μέσου για την 

καταβολή οφειλόμενων μισθωμάτων και 

για την απόδοση μίσθιων κυριότητας του 

Δήμου Αμαρουσίου

12 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού από 

διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 

42/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου ( Υποθ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

13 153/2019 Έγκριση επιδικασθέντος ποσού από 

διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 

42/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου ( Υποθ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Εγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών δυνάμει της υπ' αριθ. 30/2019 

τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου

14 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών δυνάμει της υπ' αριθ. 81/2019 

τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου

15 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών δυνάμει της υπ' αριθ. 82/2019 

τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου

16 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών δυνάμει της υπ' αριθ. 83/2019 

τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου

17 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών δυνάμει της υπ' αριθ. 84/2019 

τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου

18 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών δυνάμει της υπ' αριθ. 94/2019 

τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου

19 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης 

λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας φερόμενου 

ιδιοκτήτη Σκαλωμένου Κωνσταντίνου, με 

K.A. 0301 στο Ο.Τ. Γ 796  της περιοχής 

"Άγιος Θωμάς" του Δήμου Αμαρουσίου. 

(Yπόθεση Παπανικολάου Χρήστος) Φ. 

4959

20 154/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης 

λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας φερόμενου 

ιδιοκτήτη Σκαλωμένου Κωνσταντίνου, με 

K.A. 0301 στο Ο.Τ. Γ 796  της περιοχής 

"Άγιος Θωμάς" του Δήμου Αμαρουσίου. 

(Yπόθεση Παπανικολάου Χρήστος) Φ. 

4959

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
17/5/2019
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