
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. 47606 30/11/2020 για την 43/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/12/2020 και ώρα 12:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Υπηρεσίες οδηγού για τη μεταφορά 

επιβατών του Δήμου Αμαρουσίου»

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

582/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες οδηγού 

για τη μεταφορά επιβατών του Δήμου 

Αμαρουσίου»

Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής, 

έκδοση τακτοποιητικών   ενταλμάτων 

οικονομικού έτους 2020

1 583/2020 Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής, 

έκδοση τακτοποιητικών   ενταλμάτων 

οικονομικού έτους 2020

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φορητών 

Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης 

υπολογιστών, στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης της πανδημίας του 

Covid-19».

2 584/2020 Έγκριση απευθείας ανάθεσης λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φορητών 

Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης 

υπολογιστών, στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης της πανδημίας του 

Covid-19»

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας 

φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου».

3 585/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο «Δαπάνες συγκρότησης και 

λειτουργίας φιλαρμονικής ορχήστρας για 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις Δήμου 

Αμαρουσίου»

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο "Ασφάλιστρα 

Μεταφορικών Μέσων

4 586/2020 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο "Ασφάλιστρα 

Μεταφορικών Μέσων
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο ««Διοικητική 

υποστήριξη, υλοποίηση συνοδευτικών 

δράσεων και ενεργειών δημοσιότητας της 

Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2018-2019» Τμήμα Α: 

«Διοικητικές Δαπάνες και Δράσεις 

Δημοσιότητας Αποκεντρωμένων 

Προμηθειών Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ετών 

2018-2019» Τμήμα Β: «Υλοποίηση 

Συνοδευτικών Δράσεων Αποκεντρωμένων 

Προμηθειών Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ετών 

2018-2019»».

5 587/2020 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο ««Διοικητική 

υποστήριξη, υλοποίηση συνοδευτικών 

δράσεων και ενεργειών δημοσιότητας της 

Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2018-2019» Τμήμα Α: 

«Διοικητικές Δαπάνες και Δράσεις 

Δημοσιότητας Αποκεντρωμένων 

Προμηθειών Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ετών 

2018-2019» Τμήμα Β: «Υλοποίηση 

Συνοδευτικών Δράσεων Αποκεντρωμένων 

Προμηθειών Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ετών 

2018-2019»

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ.  51612/01-11-2019 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία "Μ. Δ. 

ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ"

6 588/2020 Επιμήκυνση  της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ.  51612/01-11-2019 σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 

Εταιρείας με την επωνυμία "Μ. Δ. 

ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ"

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειαςμε τίτλο “ Προμήθεια - 

επισκευή – συντήρηση ελαστικών, 

αεροθαλάμων  και ζαντών ”».

7 589/2020 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειαςμε τίτλο “ Προμήθεια - 

επισκευή – συντήρηση ελαστικών, 

αεροθαλάμων  και ζαντών ”»

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ. 26203 /08-07-2020 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία 

«Τηλεματική ενημέρωση επιβατικού κοινού 

για διέλευση των δημοτικών λεωφορείων 

μέσω ειδικής mobile εφαρμογής»

8 590/2020 Επιμήκυνση  της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ. 26203 /08-07-2020 σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 

Εταιρείας με την επωνυμία «Τηλεματική 

ενημέρωση επιβατικού κοινού για διέλευση 

των δημοτικών λεωφορείων μέσω ειδικής 

mobile εφαρμογής»

Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΑΙΡΘΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 

ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

9 591/2020 Έγκριση  παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΑΙΡΘΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 

ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΑΙΡΘΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

10 592/2020 Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΑΙΡΘΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΑΙΡΘΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

11 593/2020 Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΠΑΙΡΘΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο

όνομα του υπαλλήλου Βασιλείου Κάτσαρη, 

για τις διελεύσεις των οχημάτων   που 

χρησιμοποιεί ο Δήμος Αμαρουσίου από 

την ''Αττική Οδό''

12 594/2020 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ. 26203 /08-07-2020 σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 

Εταιρείας με την επωνυμία «Τηλεματική 

ενημέρωση επιβατικού κοινού για διέλευση 

των δημοτικών λεωφορείων μέσω ειδικής 

mobile εφαρμογής»

Αίτηση διαγραφής μηχανήματος έργου 

από το οικείο Μητρώο Αδειών

13 595/2020 Αίτηση διαγραφής μηχανήματος έργου 

από το οικείο Μητρώο Αδειών
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο 

για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας 

"Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο 

Αμαρουσίου", στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 4 "Σχέδια φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)"

14 596/2020 Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο 

για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας 

"Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο 

Αμαρουσίου", στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 4 "Σχέδια φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)"

Συγκρότηση  Επιτροπής Συντήρησης και 

Επισκευής Οχημάτων του Δήμου  

  Αμαρουσίου και ορισμός Προέδρου και 

Αναπληρωτή Προέδρου αυτής

15 597/2020 Συγκρότηση  Επιτροπής Συντήρησης και 

Επισκευής Οχημάτων του Δήμου  

  Αμαρουσίου και ορισμός Προέδρου και 

Αναπληρωτή Προέδρου αυτής

:Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση της 

καςX.M Φ 5365

16 598/2020 :Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση της 

καςX.M Φ 5365

Έγκριση ή μη καταβολής οφειλόμενων 

τόκων δυνάμει της υπ' αριθ. 17222/2019 

δικαστικής απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών επί της υπ' αριθ. 

19842/2015 αγωγής της Κ. Ο. κατά του 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. (Φ.4836)

17 599/2020 Έγκριση  καταβολής οφειλόμενων τόκων 

δυνάμει της υπ' αριθ. 17222/2019 

δικαστικής απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών επί της υπ' αριθ. 

19842/2015 αγωγής της Κ. Ο. κατά του 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. (Φ.4836)

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης 

λόγω φθοράς Ι.Χ. (Υπόθεση Π.Ε. Φ. 5282)

18 600/2020 Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης λόγω 

φθοράς Ι.Χ. (Υπόθεση Π.Ε. Φ. 5282)

Έγκριση η μη καταβολής αποζημίωσης 

λόγω ρυμοτομίας εδαφικής  έκτασης 

εμβαδού 20,60 τμ. στο Δήμο Αμαρουσίου, 

περιοχή "Σωρός Λάκκα Κόττου"  στο Ο.Τ 

954 με κ.α.  012544, κατόπιν έκδοσης της 

υπ. αρ. 4398/2020 απόφασης Εφετείου 

Αθηνών (τμήμα 2ο Δημόσιο). (ΥπόθεσηΚ. 

Κ., Φακελος 2090)

19 601/2020 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω 

ρυμοτομίας εδαφικής  έκτασης εμβαδού 

20,60 τμ. στο Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή 

"Σωρός Λάκκα Κόττου"  στο Ο.Τ 954 με 

κ.α.  012544, κατόπιν έκδοσης της υπ. αρ. 

4398/2020 απόφασης Εφετείου Αθηνών 

(τμήμα 2ο Δημόσιο). (ΥπόθεσηΚ. Κ., 

Φακελος 2090)

Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού, φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος 

ακίνητης περιουσίας

(Υπόθεση Κ.Α  με αριθμό καρτέλας 

197621)

20 602/2020 Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού, φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος 

ακίνητης περιουσίας

(Υπόθεση Κ.Α  με αριθμό καρτέλας 

197621)

Διαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση 

V. IKEμε αρ. καρτέλας 196818)

21 603/2020 Διαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση 

V. IKEμε αρ. καρτέλας 196818)

Διαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση 

Χ.Χ.μεαρ. καρτέλας 125388)

22 604/2020 Διαγραφή χρεώσεων οφειλέτη (Υπόθεση 

Χ.Χ.μεαρ. καρτέλας 125388)

Δωρεά Χριστουγεννιάτικου στολισμού στο 

πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής 

ευθύνης από την ανώνυμη εταιρεία με  της 

επωνυμία "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.".

23 605/2020 Δωρεά Χριστουγεννιάτικου στολισμού στο 

πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής 

ευθύνης από την ανώνυμη εταιρεία με  της 

επωνυμία "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.".

'Εγκριση ή μη  της 3ης Αναμόρφωσης του 

Π/Υ οικ. έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. 

"Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου 

"Αμαρυσία Άρτεμις " (Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.Δ.Α.)

24 606/2020 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 3ης 

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου 

Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2020

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

του Ν.Π.Δ.Δ.  "Οργανισμός Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου 

Αμαρουσίου "Αμαρυσία Άρτεμις " 

(Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.Δ.Α.), τέλους χρήσης έτους 

2012

25 607/2020 Έγκριση της υπ'αριθμ. 67/2020 απόφασης 

Δ.Σ. που αφορά την έγκριση των 

Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. 

"Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & 

Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου 

"Αμαρυσία Αρτεμις" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)" 

τέλους χρήσης έτους 2012.
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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 της ομάδας Β για 

την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

26 608/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού της ομάδας Β για 

την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
4/12/2020
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