
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 10202 05/03/2021 για την 9/2021 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/03/2021 και ώρα 00:00 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 προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών 

και δαπέδων ασφάλειας για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 

Αμαρουσίου χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ»

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

76/2021 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων προμηθειών και έγκριση  

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών 

και δαπέδων ασφάλειας για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 

Αμαρουσίου χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ»

Έγκριση ή μη της 4ης παράτασης της 

ημερομηνίας λήξης του έργου «Ανάπλαση 

της πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με 

βιοκλιματικό σχεδιασμό»

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

77/2021 Έγκριση  της 4ης παράτασης της 

ημερομηνίας λήξης του έργου «Ανάπλαση 

της πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με 

βιοκλιματικό σχεδιασμό»

1η Υποχρεωτική αναμόρφωση 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2021

1 79/2021 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2021

1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.) Δήμου Αμαρουσίου έτους 2021

2 80/2021 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.) Δήμου Αμαρουσίου έτους 2021

Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης πίστωσης 

και της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  

που αφορούν στη  μελέτη «Ενοικίαση 

Ταινιών»

3 81/2021 Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης πίστωσης 

και της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  

που αφορούν στη  μελέτη «Ενοικίαση 

Ταινιών»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εξειδίκευση πίστωσης  και έγκριση ή μη,  

της διοργάνωσης διαδικτυακών 

παραστάσεων Καραγκιόζη, που αφορούν 

στη  μελέτη «Αμοιβές καραγκιοζοπαικτών 

για συμμετοχή σε παραστάσεις θεάτρου 

σκιών»

4 82/2021 Εξειδίκευση πίστωσης  και έγκριση   της 

διοργάνωσης διαδικτυακών παραστάσεων 

Καραγκιόζη, που αφορούν στη  μελέτη 

«Αμοιβές καραγκιοζοπαικτών για 

συμμετοχή σε παραστάσεις θεάτρου 

σκιών»

Διόρθωση της υπ'αριθμ. 638/2020 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
5 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

μηχανημάτων εργαλείων για τις ανάγκες 

του Δήμου Αμαρουσίου».

6 83/2021 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και 

έγκρισηκατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

μηχανημάτων εργαλείων για τις ανάγκες 

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 “ Συντήρηση και 

Επισκευή Αρδευτικών Συστημάτων 

Πρασίνου ”»

7 84/2021 «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο “ Συντήρηση και Επισκευή 

Αρδευτικών Συστημάτων Πρασίνου ”»

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 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ».

8 85/2021 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ»

Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών 

(Εταιρειών -Φυσικών Προσώπων) για   την 

αντιμετώπιση   εκτάκτων   αναγκών   για το 

χρονικό διάστημα έως 31/12/2020και 

παράταση ισχύος αυτού για τα έτη 

2021-2022

9 86/2021 Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών 

(Εταιρειών -Φυσικών Προσώπων) για   την 

αντιμετώπιση   εκτάκτων   αναγκών   για το 

χρονικό διάστημα έως 31/12/2020και 

παράταση ισχύος αυτού για τα έτη 

2021-2022

Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση και 

προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017 των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου 

Αμαρουσίου» και κατακύρωση 

αποτελέσματος

10 87/2021 Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση και 

προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017 των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου 

Αμαρουσίου» και κατακύρωση 

αποτελέσματος

Ανανέωση σύμβασης για την περισυλλογή  

χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων στο 

Δήμο Αμαρουσίου  για χρονικό διάστημα 

ενός έτους

11 88/2021 Ανανέωση σύμβασης για την περισυλλογή  

χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων στο 

Δήμο Αμαρουσίου  για χρονικό διάστημα 

ενός έτους

«Έγκριση ή μη Συμβιβαστικού Καθορισμού 

Τιμής Μονάδος αποζημίωσης λόγω 

ρυμοτομίας με δικαιούχο αποζημίωσης την 

κα Κοτζιά Μαρία του Σπυρίδωνος»

12 78/2021 «Έγκριση  Συμβιβαστικού Καθορισμού 

Τιμής Μονάδος αποζημίωσης λόγω 

ρυμοτομίας με δικαιούχο αποζημίωσης την 

κα Κοτζιά Αννας του Σπυρίδωνος»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
15/03/2021
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