
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. 70519 26/11/2021 για την 44/2021 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/12/2021 και ώρα 12:00 και περίληψη των 
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Διάλυση ή μη της εργολαβικής σύμβασης του 
έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ» 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

544/2021 Διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του 
έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ» 

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (07 
Οκτωβρίου 2021) ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών  της 
επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του 
διαγωνισμού του ανοικτού άνω των ορίων 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ». 

1 545/2021 Έγκριση του 1ου πρακτικού (07 Οκτωβρίου 
2021) ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και της αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών  της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού 
του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ». 

Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) του έργου 
«Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων 
Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό» 

2 546/2021 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) του έργου 
«Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων 
Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό» 

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 41/2021 μελέτης 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και των όρων 
διακήρυξης για την εκπόνηση μελέτης με 
τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

3 547/2021 Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 41/2021 μελέτης 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και των όρων 
διακήρυξης για την εκπόνηση μελέτης με 
τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Ακύρωση των υπ’ αριθ. 199/2021 και 
219/2021 αποφάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορούν τη διενέργεια 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης για το 
έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ», σε συμμόρφωση με την 
υπ’ αριθ. Σ1671/2021 Απόφαση της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ). 

4 548/2021 Ακύρωση των υπ’ αριθ. 199/2021 και 
219/2021 αποφάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορούν τη διενέργεια 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης για το 
έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ», σε συμμόρφωση με την 
υπ’ αριθ. Σ1671/2021 Απόφαση της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ). 

Έγκριση ή μη της παράτασης χρόνου ισχύος 
προσφορών για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ 
ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» 

5 549/2021 Έγκριση της παράτασης χρόνου ισχύος 
προσφορών για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ 
ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» 

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημόσιας Σύμβασης του Ν 4412 για την 
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

6 550/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημόσιας Σύμβασης του Ν 4412 για την 
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημόσιας Σύμβασης του Ν 4412 για την 
ανάθεση του έργου «Αγωγοί ομβρίων 
περιοχής Κέντρου Αμαρουσίου» 

7 551/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού 
Δημόσιας Σύμβασης του Ν 4412 για την 
ανάθεση του έργου «Αγωγοί ομβρίων 
περιοχής Κέντρου Αμαρουσίου» 

Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και 
Επισκευής Οχημάτων του Δήμου 
Αμαρουσίου και ορισμός Προέδρου και 
Αναπληρωτή Προέδρου αυτής 

8 552/2021 Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και 
Επισκευής Οχημάτων του Δήμου 
Αμαρουσίου και ορισμός Προέδρου και 
Αναπληρωτή Προέδρου αυτής 

Εισήγηση για τη Δωρεά χρηματικού ποσού 
από την εταιρεία ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ 
ΟΕ για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό στο 
Δήμο Αμαρουσίου» 

9 553/2021 Εισήγηση για τη Δωρεά χρηματικού ποσού 
από την εταιρεία ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ 
ΟΕ για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό στο 
Δήμο Αμαρουσίου» 

Εισήγηση για τη Δωρεά χρηματικού ποσού 
από την εταιρεία Σ.Α Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε & 
AllisonS.p.A. για τον Χριστουγεννιάτικο 
στολισμό στο Δήμο Αμαρουσίου» 

10 554/2021 Εισήγηση για τη Δωρεά χρηματικού ποσού 
από την εταιρεία Σ.Α Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε & 
AllisonS.p.A. για τον Χριστουγεννιάτικο 
στολισμό στο Δήμο Αμαρουσίου» 

Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς βιβλίων για 
τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκη   του 
Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου. 

11 555/2021 Έγκριση αποδοχής δωρεάς βιβλίων για τον 
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκη   του Ιστορικού 
και Λαογραφικού Μουσείου. 

Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς αντλίας 
ποτίσματος βυθού 

12 556/2021 Έγκριση αποδοχής δωρεάς αντλίας 
ποτίσματος βυθού 

Διαγραφή οφειλών από μισθώματα 
περιπτέρων. 
(Υποθέσεις: Γ.Δ. με αριθμό καρτέλας 193353 
, K.Π με αριθμό καρτέλας 177275, Χ.Γ. με 
αριθμό καρτέλας 37098) 

13 557/2021 Διαγραφή οφειλών από μισθώματα 
περιπτέρων. 
(Υποθέσεις: Γ.Δ. με αριθμό καρτέλας 193353 
, K.Π με αριθμό καρτέλας 177275, Χ.Γ. με 
αριθμό καρτέλας 37098) 

‘’Διαγραφή της χρέωσης του δικαιώματος 
συντήρησης οστεοθήκης και επαναβεβαίωση 
της.’’ 
(Υπόθεση:  Κ.Σ. του Π. με α/α 5149) 

14 558/2021 ‘’Διαγραφή της χρέωσης του δικαιώματος 
συντήρησης οστεοθήκης και επαναβεβαίωση 
της.’’ 
(Υπόθεση:  Κ.Σ. του Π. με α/α 5149) 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

«Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών 
– μελέτης και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 
και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 
με τίτλο “Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 
στον σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στα 
πλαίσια των συγκεκριμένων προσκλήσεων 
του προγράμματος HORIZON EUROPE 
όπως αυτές ανακοινώθηκαν για την περίοδο 
2021-2022, καθώς και προσκλήσεων του 
προγράμματος DIGITAL EUROPE για την 
ίδια περίοδο”». 

15 559/2021 «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο 
“Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον 
σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στα 
πλαίσια των συγκεκριμένων προσκλήσεων 
του προγράμματος HORIZON EUROPE 
όπως αυτές ανακοινώθηκαν για την περίοδο 
2021-2022, καθώς και προσκλήσεων του 
προγράμματος DIGITAL EUROPE για την 
ίδια περίοδο”». 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Ιωαννίδου Ευρυδίκη 
02/12/2021 
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