
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. 31635 21/8/2020 για την 29/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/08/2020 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 απευθείας ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19

1 383/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19

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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19»

2 384/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος της 

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»

Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης 

εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου"

3 385/2020 Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης 

εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου"

Επιμήκυνση ή μη της σύμβασης που 

αφορά στην υπηρεσία "Εργασίες Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)"

4 386/2020 Επιμήκυνση  της σύμβασης που αφορά 

στην υπηρεσία "Εργασίες Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)"

1 / 3



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔOΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

5 387/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης  για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ 

ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔOΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια 

ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση 

και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων""

6 388/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια 

ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση 

και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων"

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"

7 389/2020 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 ή μη παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου "Ανάπλαση της πλατείας 

Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό 

σχεδιασμό

8 390/2020 Έγκριση  παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου "Ανάπλαση της πλατείας 

Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό 

σχεδιασμό"

Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοιχτού 

δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

τίτλο: "Εργασίες συντήρησης και επισκευής 

για την λειτουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ"με 

σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά  με βάση 

την τιμή

9 391/2020 Έγκριση  του 1ου Πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοιχτού 

δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

τίτλο: "Εργασίες συντήρησης και επισκευής 

για την λειτουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ"με 

σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά  με βάση 

την τιμή

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών 

καθαρισμού - απόσμησης φρεατίων 

υδροσυλλογής

10 392/2020 Έγκριση  ανάθεσης σε τρίτο εργασιών 

καθαρισμού - απόσμησης φρεατίων 

υδροσυλλογής

Έγκριση απόδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής 1466 Β΄-2020, 

στο όνομα της υπαλλήλου Αλεξιάδου 

Μαρίας, για την καταβολή ετήσιας  

συνδρομής στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - 

ΠΡΩΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2020 και 

απαλλαγή της ανωτέρου υπαλλήλου

11 393/2020 Έγκριση απόδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής 1466 Β΄-2020, 

στο όνομα της υπαλλήλου Αλεξιάδου 

Μαρίας, για την καταβολή ετήσιας  

συνδρομής στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - 

ΠΡΩΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2020 και 

απαλλαγή της ανωτέρου υπαλλήλου

Διαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ (Υπόθεση 

Χ.Λμε αρ. καρτέλας 125789)

12 394/2020 Διαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ (Υπόθεση 

Χ.Λμε αρ. καρτέλας 125789)

Διαγραφή οφειλών για σύνδεσης ακινήτου 

με τον αγωγό αποχέτευσης επί της οδού 

Δόλιανης 74

13 395/2020 Διαγραφή οφειλών για σύνδεσης ακινήτου 

με τον αγωγό αποχέτευσης επί της οδού 

Δόλιανης 74

Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω 

λανθασμένης βεβαίωσης και ακύρωσής 

τους από τον αρμόδιο φορέα"

14 396/2020 Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω 

λανθασμένης βεβαίωσης και ακύρωσής 

τους από τον αρμόδιο φορέα"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
26/8/2020
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