
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. 26672 10/7/2020 για την 25/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/07/2020 και ώρα 12:00 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 κορονοιούCOVID -19

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

318/2020 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αυξημένων και 

κατεπειγόντων έκτακτων αναγκών που 

προκλήθηκαν από τα μέτρα διασποράς 

του κορονοιούCOVID -19

6η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

1 320/2020 6η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων β΄ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 

Αμαρουσίου

2 321/2020 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων β΄ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο "Παροχή Ηχητικής και 

Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου 

Αμαρουσίου"

3 325/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο "Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής 

κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου 

Αμαρουσίου"

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 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.».

4 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

1 / 4



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορά στην 

εξέταση της ένστασης της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ», 

που αφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό για 

την υπηρεσία με τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)”

5 326/2020 Μη έγκριση  πρακτικού Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορά στην 

εξέταση της ένστασης της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ», 

που αφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό για 

την υπηρεσία με τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)”

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος της 

απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας ανάγκης, για την προμήθεια με 

τίτλο "Προσωρινές εγκαταστάσεις 

στέγασης για την κάλυψη επειγουσών 

αναγκών της δίχρονης προσχολικής 

εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου για 6 

σχολικές μονάδες βάσει του αρ. 220 του Ν. 

4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)"

6 327/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος της 

απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας ανάγκης, για την προμήθεια με 

τίτλο "Προσωρινές εγκαταστάσεις 

στέγασης για την κάλυψη επειγουσών 

αναγκών της δίχρονης προσχολικής 

εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου για 6 

σχολικές μονάδες βάσει του αρ. 220 του Ν. 

4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)"

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 "Προμήθεια ζωοτροφών 

αδέσποτων ζώων στα πλαίσια των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19

7 328/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος της 

απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, της προμήθειας 

με τίτλο "Προμήθεια ζωοτροφών 

αδέσποτων ζώων στα πλαίσια των 

κατεπειγόντων 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 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 

2014-2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5030262"

8 329/2020 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 

2014-2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5030262"

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

9 330/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών 

(Εταιρειών -Φυσικών Προσώπων) για   την 

αντιμετώπιση   εκτάκτων   αναγκών   από   

πλημμύρες,   χιονοπτώσεις,   πυρκαγιές, 

σεισμούς   ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο 

φαινόμενο ή φυσική - τεχνολογική  

καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του 

Δήμου Αμαρουσίου για το χρονικό 

διάστημα έως 31/12/2020

10 331/2020 Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών 

(Εταιρειών -Φυσικών Προσώπων) για   την 

αντιμετώπιση   εκτάκτων   αναγκών   από   

πλημμύρες,   χιονοπτώσεις,   πυρκαγιές, 

σεισμούς   ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο 

φαινόμενο ή φυσική - τεχνολογική  

καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του 

Δήμου Αμαρουσίου για το χρονικό 

διάστημα έως 31/12/2020

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή 

μη  της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  

που αφορούν στη  μελέτη "Εκτύπωση 

φυλλαδίων - αφισών - καρτών - 

προσκλήσεων κ.λπ. προωθητικού - 

διαφημιστικού υλικού για Αθλητικές - 

Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου 

Αμαρουσίου

11 322/2020 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση  της 

διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 

αφορούν στη  μελέτη "Εκτύπωση 

φυλλαδίων - αφισών - καρτών - 

προσκλήσεων κ.λπ. προωθητικού - 

διαφημιστικού υλικού για Αθλητικές - 

Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου 

Αμαρουσίου

Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση ή μη 

της διοργάνωσης των εκδηλώσεων που 

αφορούν στη μελέτη "Ενοικίαση εξεδρών 

για αθλητικές - πολιτιστικές - εθνικές κλπ 

εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

12 323/2020 Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση της 

διοργάνωσης των εκδηλώσεων που 

αφορούν στη μελέτη "Ενοικίαση εξεδρών 

για αθλητικές - πολιτιστικές - εθνικές κλπ 

εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση ή μη 

της διοργάνωσης εκδήλωσης  του 21ου 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, που αφορά 

στη μελέτη: "ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ" 

(ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2020)

13 324/2020 Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση  της 

διοργάνωσης εκδήλωσης  του 21ου 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, που αφορά 

στη μελέτη: "ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ" 

(ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2020)

Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου "ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α"

14 332/2020 Έγκριση  Σύστασης Επιτροπής 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου "ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α"

Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

«Εργασίες βελτίωσης φυσικής 

προσβασιμότητας α) στο 1ο Περιφ. 

Παράρτημα ΚΑΠΗ και β) στον Παιδικό 

Σταθμό Κοκκινιάς»

15 333/2020 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

«Εργασίες βελτίωσης φυσικής 

προσβασιμότητας α) στο 1ο Περιφ. 

Παράρτημα ΚΑΠΗ και β) στον Παιδικό 

Σταθμό Κοκκινιάς»

Διαγραφή οφειλής για τέλη συντήρησης 

οικογενειακών τάφων

 - Οφειλέτης Π.Δ. του Ε. με Α/Α 13058 Ο.Τ. 

8-13 (α θέση)

   - Οφειλέτης Δ.Λ-Μ του Ρ. με Α/Α 35630 

Ο.Τ. 21-6 (α θέση)

16 334/2020 Διαγραφή οφειλής για τέλη συντήρησης 

οικογενειακών τάφων

 - Οφειλέτης Π.Δ. του Ε. με Α/Α 13058 Ο.Τ. 

8-13 (α θέση)

   - Οφειλέτης Δ.Λ-Μ του Ρ. με Α/Α 35630 

Ο.Τ. 21-6 (α θέση)

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς ΙΧ. Υπόθεση ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Φ2564)

17 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 

αποζημίωσης λόγω φθοράς του με αριθμό 

κυκλοφορίας ΥΤΑ 1299 Ι.Χ μάρκας FORD 

FIESTA της κυρίας Λίτσα Θεοδώρας 

(Υπόθεση Λίτσα Θεοδώρα Φ. 5279)

18 335/2020 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω 

φθοράς του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΑ 

1299 Ι.Χ μάρκας FORD FIESTA της κυρίας 

Λίτσα Θεοδώρας (Υπόθεση Λίτσα 

Θεοδώρα Φ. 5279)

Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 

αποζημίωσης λόγω φθοράς του με αριθμό 

κυκλοφορίας ΥΜΟ 4068 Ι.Χ μάρκας FIAT 

PUNTO της κυρίας Μιχαήλ Αλίκης ( 

Υπόθεση Mιχαήλ Αλίκης Φ. 2564)

19 336/2020  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω 

φθοράς του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜΟ 

4068 Ι.Χ μάρκας FIAT PUNTO της κυρίας 

Μιχαήλ Αλίκης ( Υπόθεση Mιχαήλ Αλίκης 

Φ. 2564)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

λόγω προσκύρωσης εδαφικής έκτασης 

στην ιδιοκτησία με ΚΑ 020301 εντός του 

Ο.Τ. Γ 1070 της περιοχής "Επέκταση 

Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου 

(υπόθεση Πετρόχειλου κ.λ.π.)

20 319/2020 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

λόγω προσκύρωσης εδαφικής έκτασης 

στην ιδιοκτησία με ΚΑ 020301 εντός του 

Ο.Τ. Γ 1070 της περιοχής "Επέκταση 

Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου 

(υπόθεση Πετρόχειλου κ.λ.π.)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
14/7/2020
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