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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. 49431 10/12/2020 για την 44/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2020 και ώρα 11:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Αποδοχή ή μη του χορηγικού 

προγράμματος και συνεργασίας του Δήμου 

Αμαρουσίου με την εταιρεία  SAMSUNG 

ELECTRONICS(εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

-Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός /παροχή 

συσκευών)

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

609/2020 Αποδοχή του χορηγικού προγράμματος και 

συνεργασίας του Δήμου Αμαρουσίου με 

την εταιρεία  SAMSUNG 

ELECTRONICS(εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

-Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός /παροχή 

συσκευών)
Αποδοχή δωρεάςΕκτός 

ημερησίας 

διάταξης

610/2020 Αποδοχή δωρεάς

9η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

1 611/2020 9η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου 

Αμαρουσίου και Νομικών του Προσώπων 

οικονομικού έτους 2021

2 612/2020 Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου 

Αμαρουσίου και Νομικών του Προσώπων 

οικονομικού έτους 2021

Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του 

Δήμου ποσού 262.474,54€ προς κάλυψη 

έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών 

που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του 

κορονοϊού COVID-19»

3 613/2020 Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του 

Δήμου ποσού 262.474,54€ προς κάλυψη 

έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών 

που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του 

κορονοϊού COVID-19»

"Αποδοχή ένταξης του έργου 

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ 

Π.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 138 (93Α) ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ"

4 614/2020 "Αποδοχή ένταξης του έργου 

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ 

Π.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 138 (93Α) ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ"

Διαβίβαση αιτήματος περί διαγραφής 

προσαυξήσεων (εδ. β'παρ. 3 αρ. 174 

ν3463/06), του Ν.Φ. με αριθμό καρτέλας 

059026

5 615/2020 Διαβίβαση αιτήματος περί διαγραφής 

προσαυξήσεων (εδ. β'παρ. 3 αρ. 174 

ν3463/06), του Ν.Φ. με αριθμό καρτέλας 

059026
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσίες 

απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19"

6 616/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσίες 

απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19"

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" για την παροχή εξ αποστάσεως 

εργασίας των υπαλλήλων

7 617/2020 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" για την παροχή εξ αποστάσεως 

εργασίας των υπαλλήλων

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης της προμήθειας 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», 

επιλογή του τρόπου εκτέλεσης όπως και 

του κριτηρίου ανάθεσης , κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης, και συγκρότηση  

επιτροπής  διενέργειας  και αξιολόγησης 

της εν λόγω προμήθειας

8 618/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης της προμήθειας με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», 

επιλογή του τρόπου εκτέλεσης όπως και 

του κριτηρίου ανάθεσης , κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης, και συγκρότηση  

επιτροπής  διενέργειας  και αξιολόγησης 

της εν λόγω προμήθειας

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 

μηχανημάτων εργαλείων για τις ανάγκες 

του Δήμου Αμαρουσίου"

9 619/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια 

μηχανημάτων εργαλείων για τις ανάγκες 

του Δήμου Αμαρουσίου"

Έγκριση ή μη παράτασης του συνολικού 

χρόνου περαίωσης της Σύμβασης για τη 

μελέτη "ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

10 620/2020 Έγκριση παράτασης του συνολικού 

χρόνου περαίωσης της Σύμβασης για τη 

μελέτη "ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 

"Αναβάθμιση και προσαρμογή στο ΠΔ 

99/2017 των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 

του Δήμου Αμαρουσίου"

11 621/2020 Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 

"Αναβάθμιση και προσαρμογή στο ΠΔ 

99/2017 των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 

του Δήμου Αμαρουσίου"

Έγκριση των όρων διακήρυξης κλειστής 

διαδικασίας Α' Φάσης - Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την 

ανάθεση της μελέτης με τίτλο: "Επείγουσα 

εκπόνηση μελέτης με σκοπό την εκτέλεση 

έκτακτων εργασιών, για την αντιμετώπιση 

άκρως επικίνδυνης διάβρωσης και 

κατολίσθησης πρανούς, καθώς και κατά 

μήκους ρωγμής στην οδό Ερεσσού, στην 

Νέα Λέσβο Αμαρουσίου

12 622/2020 Έγκριση των όρων διακήρυξης κλειστής 

διαδικασίας Α' Φάσης - Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την 

ανάθεση της μελέτης με τίτλο: "Επείγουσα 

εκπόνηση μελέτης με σκοπό την εκτέλεση 

έκτακτων εργασιών, για την αντιμετώπιση 

άκρως επικίνδυνης διάβρωσης και 

κατολίσθησης πρανούς, καθώς και κατά 

μήκους ρωγμής στην οδό Ερεσσού, στην 

Νέα Λέσβο Αμαρουσίου

Έγκριση της υπ'αρ.114/2020 απόφασης 

του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την 

πέμπτη (5η) τροποποίηση του Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020

13 623/2020 Έγκριση της υπ'αρ.114/2020 απόφασης 

του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την 

πέμπτη (5η) τροποποίηση του Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση της υπ'αρ.115/2020 απόφασης 

του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την 

πέμπτη (5η) αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020.

14 624/2020 Έγκριση της υπ'αρ.115/2020 απόφασης 

του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την 

πέμπτη (5η) αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020.

Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο "Διανοίξεις - 

Διαμορφώσεις οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου"

15 625/2020 Έγκριση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης  για το έργο "Διανοίξεις - 

Διαμορφώσεις οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου"

Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 

αποζημίωσης λόγω φθοράς του του Ι.Χ. 

αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας NZX 

3022 (ΥΠΟΘΕΣΗ Ψ.Β. Φ.5280)

16 626/2020 Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 

αποζημίωσης λόγω φθοράς του του Ι.Χ. 

αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας NZX 

3022 (ΥΠΟΘΕΣΗ Ψ.Β. Φ.5280)

Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 

αποζημίωσης λόγω φθοράς του του Ι.Χ. 

αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΟ 

9030 του κύριου Κ.Α. (ΥΠΟΘΕΣΗ Κ.Α. 

Φ.5287)

17 627/2020 Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 

αποζημίωσης λόγω φθοράς του του Ι.Χ. 

αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΟ 

9030 του κύριου Κ.Α. (ΥΠΟΘΕΣΗ Κ.Α. 

Φ.5287)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
14/12/2020
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