
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής      

ΜΟΝΑΔΑΓ΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 14111 2/4/2020 για την 12/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/04/2020 και ώρα 11:00 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 απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

υπηρεσίας με τίτλο "Παροχή γευμάτων και 

τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες στα πλαίσια των κατεπειγόντων 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού 

covid-19"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

124/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

υπηρεσίας με τίτλο "Παροχή γευμάτων και 

τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες στα πλαίσια των κατεπειγόντων 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού 

covid-19"

2η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020
Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

125/2020 2η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

1η Αναμόρφωση προυπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου 

Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2020.

1 126/2020 1η Αναμόρφωση προυπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου 

Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2020.

Έγκριση ή μη απευθείας αναθέσεων 

προμηθειών - υπηρεσιών  για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19

2 127/2020 Έγκριση  απευθείας αναθέσεων 

προμηθειών - υπηρεσιών  για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο " Εργασίες κλαδέματος 

υψηλών δένδρων "

3 128/2020 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο " Εργασίες κλαδέματος υψηλών 

δένδρων "
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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 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4 129/2020 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

5 130/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση  

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών και κατακύρωσης 

σύμβασης διαγωνισμού για το έργο 

"Κτηματογραφήσεις και τροποποιήσεις 

Ρ.Σ. σε παραρεμάτια τμήματα των 

περιοχών Σωρός - Λάκκα Κόττου και Άγιος 

Θωμάς του Δήμου Αμαρουσίου

6 131/2020 Έγκριση πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών και κατακύρωσης 

σύμβασης διαγωνισμού για το έργο 

"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 και κατακύρωσης 

σύμβασης διαγωνισμού για το έργο 

"Συνδέσεις ακαθάρτων αγωγών και 

επισκευές"

7 132/2020 Έγκριση πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών και κατακύρωσης 

σύμβασης διαγωνισμού για το έργο 

"Συνδέσεις ακαθάρτων αγωγών και 

επισκευές"

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

8 133/2020 Έγκριση  παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο "Διανοίξεις - 

Διαμορφώσεις οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου"

9 134/2020 Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο "Διανοίξεις - 

Διαμορφώσεις οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου"

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο "Κατασκευή - 

Συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων"

10 135/2020 Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο "Κατασκευή - 

Συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων"

Έγκριση ή μη παράτασης της εγκεκριμένης 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 

Έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

11 136/2020 Έγκριση  παράτασης της εγκεκριμένης 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 

Έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτοτης 

υπηρεσίας με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ  (ΑΕΚΚ)"

12 137/2020 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας 

με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ  (ΑΕΚΚ)"

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο της 

υπηρεσίας για τον καθαρισμό και 

αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και 

οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας

13 138/2020 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας 

για τον καθαρισμό και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας

Έγκριση ή μη διαδικτυακής ενημέρωσης 

με ηλεκτρονικά έντυπα για τον κορωνοϊό

14 139/2020 Έγκριση  διαδικτυακής ενημέρωσης με 

ηλεκτρονικά έντυπα για τον κορωνοϊό

Έγκριση ή μη εκτύπωσης και διανομής σε 

εργαζόμενους και δημότες ενημερωτικών 

εντύπων για τον κορωνοϊό

15 140/2020 Έγκριση εκτύπωσης και διανομής σε 

εργαζόμενους και δημότες ενημερωτικών 

εντύπων για τον κορωνοϊό
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Ανάθεση ή μη, στον εξωτερικό δικηγόρο 

που έχει αναλάβει τη διαπραγμάτευση με 

την Τράπεζα Πειραιώς και με τη 

διαχειρίστρια των απαιτήσεών της, 

INTRUM, σχετικά με την εκδοθείσα υπ' 

αριθμόν 14225/2010 (Αρ. πρωτ. 

24656/2019 Δήμου Αμαρουσίου) Διαταγή 

Πληρωμής της κ. Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, των παρακάτω 

νομικών εργασιών:

1) της συγκρότησης φάκελου, 

2) της κατάθεσης αυτού στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο και 

3) της παράστασης ενώπιον του 

αρμοδίου Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, για τον προσυμβατικό έλεγχο

της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης της 

οφειλής, που απορρέει από την από 

28.06.2005 Σύμβαση Δανείου που είχε  

συνάψει η Δ.Ε.Α.Δ.Α. με την Γενική 

Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί μετά την έκδοση της υπ' 

αριθμόν 14225/2010 Διαταγής Πληρωμής 

της κ. Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών

16 141/2020 Ανάθεση  στον εξωτερικό δικηγόρο που 

έχει αναλάβει τη διαπραγμάτευση με την 

Τράπεζα Πειραιώς και με τη διαχειρίστρια 

των απαιτήσεών της, INTRUM, σχετικά με 

την εκδοθείσα υπ' αριθμόν 14225/2010 

(Αρ. πρωτ. 24656/2019 Δήμου 

Αμαρουσίου) Διαταγή Πληρωμής της κ. 

Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, των παρακάτω νομικών 

εργασιών:

1) της συγκρότησης φάκελου, 

2) της κατάθεσης αυτού στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο και 

3) της παράστασης ενώπιον του 

αρμοδίου Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, για τον προσυμβατικό έλεγχο

της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης της 

οφειλής, που απορρέει από την από 

28.06.2005 Σύμβαση Δανείου που είχε  

συνάψει η Δ.Ε.Α.Δ.Α. με την Γενική 

Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί μετά την έκδοση της υπ' 

αριθμόν 14225/2010 Διαταγής Πληρωμής 

της κ. Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ 

ΕΙΔΙΚΗΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

17 142/2020 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ 

ΕΙΔΙΚΗΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
6/4/2020
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