
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. 6267 15/2/2021 για την 6/2021 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/02/2021 και ώρα 13:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 

5724/10.02.2021 πρακτικού της 

Επιτροπής παραλαβής συμβάσεων 

προμηθειών και έγκριση ή μη της Χρονικής 

Επιμήκυνσης που αφορά την με αριθ. 

πρωτ. 60625/23-12-2019 σύμβαση με 

τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

(ΑΕΡΙΟ-ΥΓΡΟ 

ΧΛΩΡΙΟ-ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ-ΣΟΔΑ-ΚΡΟΚΙΔΟΤ

ΙΚΟ Κ.ΛΠ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ) 

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ" μεταξύ 

του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας 

"ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.""

1 43/2021 Έγκριση του με αρ. πρωτ. 

5724/10.02.2021 πρακτικού της 

Επιτροπής παραλαβής συμβάσεων 

προμηθειών και έγκριση  της Χρονικής 

Επιμήκυνσης που αφορά την με αριθ. 

πρωτ. 60625/23-12-2019 σύμβαση με 

τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

(ΑΕΡΙΟ-ΥΓΡΟ 

ΧΛΩΡΙΟ-ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ-ΣΟΔΑ-ΚΡΟΚΙΔΟΤ

ΙΚΟ Κ.ΛΠ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ) 

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ" μεταξύ 

του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας 

"ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.""

"Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 

5721/10.02.2021 πρακτικού της 

Επιτροπής παραλαβής συμβάσεων 

προμηθειών και έγκριση ή μη της 

Απομείωσης της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης που αφορά στην με αρ. 

πρωτ. 34756/10.09.2020 σύμβαση για την 

προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19""

2 44/2021 "Έγκριση  του με αρ. πρωτ. 

5721/10.02.2021 πρακτικού της 

Επιτροπής παραλαβής συμβάσεων 

προμηθειών και έγκριση της Απομείωσης 

της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

που αφορά στην με αρ. πρωτ. 

34756/10.09.2020 σύμβαση για την 

προμήθεια 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

Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 

5052/05.02.2021 πρακτικού της 

Επιτροπής Παραλαβής και 

παρακολούθησης Συμβάσεων Προμηθειών 

και Έγκριση ή μη τροποποίησης 

(ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης) 

του με αρ. πρωτ. 52992/08.11.2019 

συμφωνητικού που αφορά στην 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ): 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α4: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ"

3 45/2021 Έγκριση  του με αριθ. Πρωτ. 

5052/05.02.2021 πρακτικού της 

Επιτροπής Παραλαβής και 

παρακολούθησης Συμβάσεων Προμηθειών 

και Έγκριση τροποποίησης (ενεργοποίηση 

δικαιώματος προαίρεσης) του με αρ. 

πρωτ. 52992/08.11.2019 συμφωνητικού 

που αφορά στην "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ): ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α4: 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ"

Έγκριση ή μη της υπ'αρ.09/2021 

απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που 

αφορά την πρώτη (1η) αναμόρφωση των 

πινάκων στοχοθεσίας 5Γ οικονομικών 

αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 

2021.

4 46/2021 Έγκριση της υπ'αρ.09/2021 απόφασης του 

Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) 

αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας 

5Γ οικονομικών αποτελεσμάτων για το 

οικονομικό έτος 2021

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 

υπ'αρ.06/2021 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) 

τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού 

έτους 2021.

5 47/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση  της 

υπ'αρ.06/2021 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) 

τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού 

έτους 2021

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 

υπ'αρ.07/2021 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) 

αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2021.

6 48/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 

υπ'αρ.07/2021 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) 

αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2021

Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 08/2021 

απόφασης του Δ.Σ της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που 

αφορά την κατάρτιση και έγκριση της 

εισηγητικής έκθεσης με την οποία 

τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της 

Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2021, 

προκειμένου η διαφορά τους να 

χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό 

προϋπολογισμό, με βάση την παρ.1 του 

άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 

10 του Ν.4071/2012.

7 49/2021 Έγκριση της υπ' αριθ. 08/2021 απόφασης 

του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την 

κατάρτιση και έγκριση της εισηγητικής 

έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα 

έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης, 

οικονομικού έτους 2021, προκειμένου η 

διαφορά τους να χρηματοδοτηθεί από το 

δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση την 

παρ.1 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006, 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του 

άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

 Σύνταξη των όρων διακήρυξης για την 

μίσθωση οικοπέδου για την

εγκατάσταση του σταθμού μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων (ΣΜΑ) του

Δήμου Αμαρουσίου για την κάλυψη των 

αναγκών του τομέα διαχείρισης 

απορριμμάτων

8 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης 

λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου, 

περιοχή "Κάτω 

Σωρός-Τύμβος-Μαρμαράδικα" στο ΚΦ 

1185.(Υπόθεση Σκρέκη Ιωάννα και Κόντου 

Αθανασίου, Φ. 5188)

9 41/2021 Έγκριση του με αρ. πρωτ. 

5724/10.02.2021 πρακτικού της 

Επιτροπής παραλαβής συμβάσεων 

προμηθειών και έγκριση της Χρονικής 

Επιμήκυνσης που αφορά την με αριθ. 

πρωτ. 60625/23-12-2019 σύμβαση με 

τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

(ΑΕΡΙΟ-ΥΓΡΟ 

ΧΛΩΡΙΟ-ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ-ΣΟΔΑ-ΚΡΟΚΙΔΟΤ

ΙΚΟ Κ.ΛΠ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ) 

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ" μεταξύ 

του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας 

"ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.""

 Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΣΑΚΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Φ. 5378).?

10 42/2021  Έγκριση  εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΤΣΑΚΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Φ. 5378)

 Εισήγηση για συμβιβαστικό καθορισμό 

τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω 

ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης συνολικού 

εμβαδού 118 τμ. στη περιοχή Σωρός 

Λάκκα Κόττου του Δήμου στο Ο.Τ. 363 με 

κωδικό  αριθμό  010908 για την οποία 

αναγνωρίστηκε  δικαιούχος αποζημίωσης 

με την υπ. αρ. 149/2020 απόφαση Μονομ. 

Πρωτοδικείου Αθηνών - τμήμα η κα 

ΣβετλάναΤασκόβα του Νικολάι Τασκόβ και 

της Ταμάρα Βορόνοβα, συζ. Αθανασίου 

Μαρουκέλλη. (υπόθεσηΤάσκοβα- 

Μαρουκέλλη) Φ. 1796

11 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Πρόσληψη προσωπικού για τη λήψη 

μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας σύμφωνα με το νόμο 

4764/6-11-2020.

12 50/2021 Πρόσληψη προσωπικού για τη λήψη 

μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της 

δημόσιας υγείας σύμφωνα με το νόμο 

4764/6-11-2020

 Υπηρεσίες απολύμανσης Δημοτικών 

κτιρίων για την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 

για τη λήψη μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»., 

σύμφωνα με την  Απόφαση Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147, ΦΕΚ 534Β/10-02-2021.

13 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Προμήθεια Θερμικών καμερών με 

θερμομέτρηση, Δημοτικών κτιρίων για την 

αντιμετώπιση της απρόβλεπτης ανάγκης 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»., 

σύμφωνα με την  Απόφαση Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147, ΦΕΚ 534Β/10-02-2021.

14 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Προμήθεια κιτ αντισηπτικών λόγω 

κατεπειγουσών αναγκών, 

σύμφωνα με την  Απόφαση Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147, ΦΕΚ 534Β/10-02-2021.

15 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

 Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση), 

έγκριση ή μη μελέτης – τεχνικών 

προδιαγραφών και ορισμός Επιτροπής 

διαπραγμάτευσης λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας ανάγκης, της υπηρεσίας με 

τίτλο:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19»

16 51/2021  Έγκριση απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση), 

έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών 

και ορισμός Επιτροπής διαπραγμάτευσης 

λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, της 

υπηρεσίας με τίτλο:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19»

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο 

υπηρεσίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών 

απορριμμάτων προς μεταφορά σε 

Χ.Υ.Τ.Α.

17 52/2021 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για 

τη μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων 

προς μεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α.

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
22/2/2021
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