
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. 18299 22/5/2020 για την 18/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/05/2020 και ώρα 10:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αυξημένων και 

κατεπειγόντων έκτακτων αναγκών που 

προκλήθηκαν από τα μέτρα διασποράς 

του κορονοιού COVIT -19

1 204/2020 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αυξημένων και 

κατεπειγόντων έκτακτων αναγκών που 

προκλήθηκαν από τα μέτρα διασποράς 

του κορονοιού COVIT -19

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 

υπ'αρ.37/2020 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την δεύτερη (2η) 

τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού 

έτους 2020.

2 205/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση  της 

υπ'αρ.37/2020 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την δεύτερη (2η) 

τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού 

έτους 2020

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 

υπ'αρ.38/2020 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την δεύτερη (2η) 

αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020.

3 206/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση  της 

υπ'αρ.38/2020 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την δεύτερη (2η) 

αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020

Έγκριση ή μη καταβολής  αμοιβής στην κα 

Νικολέτα Βλασσιώτου για την παροχή 

υπηρεσιών ως Υπευθύνου Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.) στον 

Δήμο Αμαρουσίου, σε εκτέλεση του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων, που έχει τεθεί σε εφαρμογή 

από 25.05.2018  σε συνδυασμό με το 

Ν.4624/29-08-2019.

4 207/2020 Έγκριση  καταβολής  αμοιβής στην κα 

Νικολέτα Βλασσιώτου για την παροχή 

υπηρεσιών ως Υπευθύνου Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.) στον 

Δήμο Αμαρουσίου, σε εκτέλεση του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων, που έχει τεθεί σε εφαρμογή 

από 25.05.2018  σε συνδυασμό με το 

Ν.4624/29-08-2019

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

5 208/2020 Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη παράτασης του συνολικού 

χρόνου περαίωσης της Σύμβασης για τη 

μελέτη «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

6 209/2020 Έγκριση  παράτασης του συνολικού 

χρόνου περαίωσης της Σύμβασης για τη 

μελέτη «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Σημειακή Τροποποίηση Αρχιτεκτονικής 

Μελέτης για την κατασκευή τμήματος οδού 

Αχιλλείου» στο υπό υλοποίηση έργο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

7 210/2020 Σημειακή Τροποποίηση Αρχιτεκτονικής 

Μελέτης για την κατασκευή τμήματος οδού 

Αχιλλείου» στο υπό υλοποίηση έργο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης 

"ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"

8 211/2020 Έγκριση παράτασης της σύμβασης 

"ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"

Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης 

"ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

9 212/2020 Έγκριση παράτασης της σύμβασης 

"ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης 

με τίτλο: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ"

10 213/2020 Έγκριση παράτασης της σύμβασης με 

τίτλο: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ"

Έγκριση ή μη 5ης παράτασης της 

ημερομηνίας λήξης της μελέτης με τίτλο 

"ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ"

11 214/2020 Έγκριση  παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ"

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια 

αυτόνομου βενζινοκίνητου μηχανήματος 

καθαρισμού με καυστήρα στο πλαίσιο 

λήψης κατεπειγουσών μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19".

12 215/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια 

αυτόνομου βενζινοκίνητου μηχανήματος 

καθαρισμού με καυστήρα στο πλαίσιο 

λήψης κατεπειγουσών μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19"

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος 

υψηλών δένδρων».

13 216/2020 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος 

υψηλών δένδρων»

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".

14 217/2020 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

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 «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών – αδρανών υλικών».

15 218/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων προμηθειών και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών – αδρανών υλικών»

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος της 

απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, της προμήθειας 

με τίτλο «Υπηρεσίες Απολύμανσης και 

Καθαρισμού του συστήματος Αερισμού του 

Δημαρχιακού Μεγάρου στα πλαίσια των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των  

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19».

16 219/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος της 

απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, της προμήθειας 

με τίτλο «Υπηρεσίες Απολύμανσης και 

Καθαρισμού του συστήματος Αερισμού του 

Δημαρχιακού Μεγάρου στα πλαίσια των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των  

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19»

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ιδιώτη 

υπηρεσιών οδηγού για τη μεταφορά 

επιβατών του Δήμου Αμαρουσίου με 

διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο του Ν. 

4412/2016

17 220/2020 Έγκριση  ανάθεσης σε ιδιώτη υπηρεσιών 

οδηγού για τη μεταφορά επιβατών του 

Δήμου Αμαρουσίου με διαγωνιστική 

διαδικασία στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
26/5/2020
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