
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. 75330 10/12/2021 για την 46/2021 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2021 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

«Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022- 

προσαρμογή σύμφωνα με τη Γνώμη του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α.»

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

578/2021 «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022- 

προσαρμογή σύμφωνα με τη Γνώμη του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α.»

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ιδιώτη 

υπηρεσιών οδηγού για τη μεταφορά 

επιβατών του Δήμου Αμαρουσίου με 

διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο του Ν. 

4412/2016

1 579/2021 Έγκριση  ανάθεσης σε ιδιώτη υπηρεσιών 

οδηγού για τη μεταφορά επιβατών του 

Δήμου Αμαρουσίου με διαγωνιστική 

διαδικασία στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016

«Έγκριση της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και των όρων διακήρυξης για το 

έργο “Επισκευές-Αποκαταστάσεις και 

επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών 

ακαθάρτων και ομβρίων”».

2 580/2021 «Έγκριση της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και των όρων διακήρυξης για το 

έργο “Επισκευές-Αποκαταστάσεις και 

επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών 

ακαθάρτων και ομβρίων”».

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

3 581/2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

4 582/2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

5 583/2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΖΩΗΣ – ΠΝΟΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»

6 584/2021 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΖΩΗΣ – ΠΝΟΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»

Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων σε 

επιμορφωτικό πρόγραμμα
7 585/2021 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων σε 

επιμορφωτικό πρόγραμμα

Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 

72942/02.12.2021 πρακτικού της 

Επιτροπής Παραλαβής και 

παρακολούθησης Συμβάσεων Προμηθειών 

και Έγκριση ή μη επιμήκυνσης του με αρ. 

πρωτ. 37059/24.09.2020 συμφωνητικού 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ 

κλπ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN».

8 586/2021 Έγκριση  του με αριθ. Πρωτ. 

72942/02.12.2021 πρακτικού της 

Επιτροπής Παραλαβής και 

παρακολούθησης Συμβάσεων Προμηθειών 

και Έγκριση  επιμήκυνσης του με αρ. 

πρωτ. 37059/24.09.2020 συμφωνητικού 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ 

κλπ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN»

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ.  57029/02-12-2019 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία 

«COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE» 

για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες 

εγκατάστασης, παραμετροποίησης, 

υποστήριξης και αποκατάστασης 

προβλημάτων κεντρικών υποδομών 

ΤΠΕ»».

9 587/2021 Επιμήκυνση  της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ.  57029/02-12-2019 σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 

Εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS 

BUSINESS SYSTEMS AEBE» για την 

υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες 

εγκατάστασης, παραμετροποίησης, 

υποστήριξης και αποκατάστασης 

προβλημάτων κεντρικών υποδομών 

ΤΠΕ»»

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ.  36286/21-07-2021  

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία «EDS 

FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»».

10 588/2021 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ.  36286/21-07-2021  σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 

Εταιρείας με την επωνυμία «EDS 

FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»»

«Έγκριση ή μη μετάθεσης της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 

υποβολής προσφορών  καθώς και της 

ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια με τίτλο  

<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

>>.

11 589/2021 «Έγκριση  μετάθεσης της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας υποβολής 

προσφορών  καθώς και της ημερομηνίας 

αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο  <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ >>

«Έγκριση ή μη μετάθεσης της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 

υποβολής προσφορών  καθώς και της 

ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες 

συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών 

λογισμικού»

12 590/2021 «Έγκριση  μετάθεσης της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας υποβολής 

προσφορών  καθώς και της ημερομηνίας 

αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης 

και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού»

«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 και 

εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου 

καλαθοσφαίρισης”».

13 591/2021 «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και 

εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου 

καλαθοσφαίρισης”»

2 / 4



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: “Υπηρεσίες οδηγού για 

τη μεταφορά επιβατών του Δήμου 

Αμαρουσίου”

14 592/2021 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο: “Υπηρεσίες οδηγού για τη 

μεταφορά επιβατών 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 “Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης 

δομικής παρακολούθησης και έγκαιρης 

προειδοποίησης πλημμυρών σε 

πραγματικό χρόνο – Πρόγραμμα Αντώνης 

Τρίτσης (Α.Π.19270/14-10-2020)”».

15 593/2021 «Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων ενόργανης δομικής 

παρακολούθησης και έγκαιρης 

προειδοποίησης πλημμυρών σε 

πραγματικό χρόνο – Πρόγραμμα Αντώνης 

Τρίτσης (Α.Π.19270/14-10-2020)”»

«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 

μηχανήματων - εργαλείων για τις ανάγκες 

του Δήμου Αμαρουσίου”»

16 594/2021 «Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια 

μηχανήματων - εργαλείων για τις ανάγκες 

του Δήμου Αμαρουσίου”»

  Έγκριση για την υποβολή πρότασης  για 

ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

2021 του Πράσινου Ταμείου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για 

την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για 

την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

17 595/2021   Έγκριση για την υποβολή πρότασης  για 

ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

2021 του Πράσινου Ταμείου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για 

την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για 

την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 

αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. 

αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΛΒΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Φ. 5454).

18 596/2021 Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 

αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. 

αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΛΒΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Φ. 5454)

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή 

μη  που αφορά στη  μελέτη του Αυτοτελούς 

Γραφείου Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς:  

«Δράσεις Forum Νέων».

19 597/2021 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή 

μη  που αφορά στη  μελέτη του Αυτοτελούς 

Γραφείου Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς:  

«Δράσεις Forum Νέων»

Διαγραφή οφειλών από Τέλος 

Καθαριότητας και Φωτισμού και Φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Υποθέσεις  

Β.Φ. με αριθμό καρτέλας 2305 και Κ.Χ με 

αριθμό καρτέλας 000280)

20 598/2021 Διαγραφή οφειλών από Τέλος 

Καθαριότητας και Φωτισμού και Φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Υποθέσεις  

Β.Φ. με αριθμό καρτέλας 2305 και Κ.Χ με 

αριθμό καρτέλας 000280)

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεση:  Κ.M   με αριθμό καρτέλας 

198246)

21 599/2021 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεση:  Κ.M   με αριθμό καρτέλας 

198246)

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας
22 600/2021 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών και του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Αναβάθμιση και 

Προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017 των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου 

Αμαρουσίου»

23 601/2021 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το 

έργο «Αναβάθμιση και Προσαρμογή στο 

ΠΔ 99/2017 των Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών του Δήμου Αμαρουσίου»

Έγκριση ή μη οριακής παράτασης της 

ημερομηνίας λήξης του έργου : 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ 

ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

24 602/2021 Έγκριση  οριακής παράτασης της 

ημερομηνίας λήξης του έργου : 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ 

ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου  του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την υπηρεσία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

25 603/2021 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

ανάδειξη  προσωρινού αναδόχου  του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την υπηρεσία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
20/12/2021
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