
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. 11397 12/03/2021 για την 10/2021 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/03/2021 και ώρα 11:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Λήψη απόφασης, περί έγκρισης ή μη του 

σχεδίου του πολυετή προγραμματισμού 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2022 - 

2025.

1 89/2021 Λήψη απόφασης, περί έγκρισης  του 

σχεδίου του πολυετή προγραμματισμού 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2022 - 

2025.

Έγκριση ή μη Σύναψης Προγραμματικής 

Σύμβασης για το έργο «Ανέγερση 

διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων» μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και 

του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος 

για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων»

2 90/2021 Έγκριση  Σύναψης Προγραμματικής 

Σύμβασης για το έργο «Ανέγερση 

διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων» μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και 

του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος 

για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων»

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου 

«Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων 

Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό»

3 91/2021 Έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου 

«Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων 

Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό»

Σύσταση πάγιας προκαταβολής και 

ορισμός δημοτικού υπαλλήλου για την 

διαχείριση της πάγιας προκαταβολής 

οικονομικού έτους 2021”

4 92/2021 Σύσταση πάγιας προκαταβολής και 

ορισμός δημοτικού υπαλλήλου για την 

διαχείριση της πάγιας προκαταβολής 

οικονομικού έτους 2021”

Διάθεση προσωπικού για λογιστικές 

υπηρεσίες στην ΚΕΔΑ
5 93/2021 Διάθεση προσωπικού για λογιστικές 

υπηρεσίες στην ΚΕΔΑ

Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 

10390/08.03.2021 πρακτικού και έγκριση ή 

μη κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

6 94/2021 Έγκριση  του με αριθ. Πρωτ. 

10390/08.03.2021 πρακτικού και έγκριση  

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».
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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 ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια-επισκευή-συντήρηση 

ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών»

7 95/2021 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων προμηθειών και 

έγκρισηκατακύρωσης αποτελέσματος του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια-επισκευή-συντήρηση 

ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών»

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 

ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

8 96/2021 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ.  30556 / 07-08-2020  

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία 

«MICROBASE ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ».

9 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης 

τιμών για την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου Αμαρουσίου, 

στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 

προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο 

«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» 

(Πρόσκληση ΑΤ12).

10 97/2021 Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης 

τιμών για την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου Αμαρουσίου, 

στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 

προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο 

«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» 

(Πρόσκληση ΑΤ12).

Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης 

τιμώνγια την υποβολή δύο αιτήσεων 

χρηματοδότησης του Δήμου Αμαρουσίου, 

στοπρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 

προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», με 

τίτλο «Smart cities,ευφυείς εφαρμογές, 

συστήματα και πλατφόρμες για την 

ασφάλεια, υγεία – πρόνοια,ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – 

τουρισμό και περιβάλλον,δράσεις και 

μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας 

της δημόσιας υγείας και τουπληθυσμού 

από την εξάπλωση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19»(Πρόσκληση ΑΤ08).

11 98/2021 Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης 

τιμώνγια την υποβολή δύο αιτήσεων 

χρηματοδότησης του Δήμου Αμαρουσίου, 

στοπρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 

προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», με 

τίτλο «Smart cities,ευφυείς εφαρμογές, 

συστήματα και πλατφόρμες για την 

ασφάλεια, υγεία – πρόνοια,ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – 

τουρισμό και περιβάλλον,δράσεις και 

μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας 

της δημόσιας υγείας και τουπληθυσμού 

από την εξάπλωση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19»(Πρόσκληση ΑΤ08).

Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης 

τιμώνγια την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου Αμαρουσίου, 

στο πρόγραμμαΑνάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,στον άξονα 

προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, 

Τουρισμός και Αθλητισμός», μετίτλο 

«Ελλάδα 1821-2021» (Πρόσκληση ΑΤ14).

12 99/2021 Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης 

τιμώνγια την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου Αμαρουσίου, 

στο πρόγραμμαΑνάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,στον άξονα 

προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, 

Τουρισμός και Αθλητισμός», μετίτλο 

«Ελλάδα 1821-2021» (Πρόσκληση ΑΤ14).
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης 

τιμώνγια την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου Αμαρουσίου, 

στο πρόγραμμαΑνάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,στον άξονα 

προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο 

«Χωριστή ΣυλλογήΒιοαποβλήτων, Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων»(Πρόσκληση ΑΤ04)

13 100/2021 Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης 

τιμώνγια την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου Αμαρουσίου, 

στο πρόγραμμαΑνάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,στον άξονα 

προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο 

«Χωριστή ΣυλλογήΒιοαποβλήτων, Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων»(Πρόσκληση ΑΤ04)

Έγκριση ή μη 8ης παράτασης της 

ημερομηνίας λήξης της μελέτης με τίτλο 

«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ»

14 101/2021 Έγκριση 8ης παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ»

Έγκριση ή μη της 2ης παράτασης της 

ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου «Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου 

του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών 

Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 

φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 

προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από 

κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)»

15 102/2021 Έγκριση της 2ης παράτασης της 

ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου «Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου 

του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών 

Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 

φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 

προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από 

κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)»

Έγκριση ή μη, της ανάθεσης σε εξωτερικό 

συνεργάτη, των υπηρεσιών Υπευθύνου 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(D.P.O.) του Δήμου Αμαρουσίου, σε 

εκτέλεση του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων, που έχει τεθεί σε 

εφαρμογή από 25.05.2018  σε συνδυασμό 

με το Ν.4624/29-08-2019, σε εκτέλεση της 

υπ’ αριθμόν 64/2020 Απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αμαρουσίου.

16 103/2021 Έγκριση  της ανάθεσης σε εξωτερικό 

συνεργάτη, των υπηρεσιών Υπευθύνου 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(D.P.O.) του Δήμου Αμαρουσίου, σε 

εκτέλεση του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων, που έχει τεθεί σε 

εφαρμογή από 25.05.2018  σε συνδυασμό 

με το Ν.4624/29-08-2019, σε εκτέλεση της 

υπ’ αριθμόν 64/2020 Απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αμαρουσίου.

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
17/03/2021
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