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Απολογισμός Πεπραγμένων Θεσμικών Οργάνων Δήμου Αμαρουσίου 2020 

 

Στο Τευ= χος Α΄ του Απολογισμού Πεπραγμένων έτους 2020 του Δήμου 

Αμαρουσίου, Ενότητα Ι, περιλαμβάνονται αναλυτικά τα απολογιστικά στοιχεία 

των ενεργειών κάθε Θεσμικού Οργάνου, ως ακολούθως: 

 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Πραγματοποιήθηκαν, είκοσι τέσσερις (24) Συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι έξι (6), 

έγιναν δια ζώσης, οι τρείς (3) δια περιφοράς και οι δεκαπέντε (15) με 

τηλεδιάσκεψη. Εκδόθηκαν τριακόσιες δέκα (310) αποφάσεις, οι οποίες 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αμαρουσίου, λειτουργεί με βάση τον Πρότυπο 

Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β’/20.04.2011), σε 

συνδυασμο=  με την υπ΄ αρ. 429/2011 Α.Δ.Σ. «Τροποποι=ηση της υπ΄ αρ. 604/2008 

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Ψήφιση κατά άρθρο και στο 

σύνολό του, του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και 

Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αμαρουσίου». Για θέματα δε, τα οποία αφορούν 

τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και τα οποία δε ρυθμίζονται από τον 

κανονισμό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

(ν.3463/2006) και του «Καλλικράτη» (ν.3852/2010), όπως αυτός 

αντικαταστάθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασιών (ν. 2690/1999). 

 

Το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, στελεχώνεται από τρεις (3) Διοικητικούς 

Υπαλλήλους με τη συνδρομή ενός (1) Νομικού Συμβούλου, που επικουρεί 

συμβουλευτικά το έργο του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι ως άνω υπάλληλοι 

παρέχουν επίσης υποστήριξη και για τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής 

και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 

Όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την 1η 

συνεδρίαση του μήνα, δίδεται ο λόγος στους δημότες, σε φορείς και σε 

συλλόγους, μετά από έγγραφη αίτησή τους. 



αντίστοιχα επικυρώθηκαν.  Επίσης, όπου ήταν απαραίτητο, οι αποφάσεις αυτές 

στάλθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

Έως την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 

πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2020, επικυρώθηκαν 5 πρακτικά του 

έτους 2018. 

Στο πλαίσιο βελτίωσης και απλούστευσης των εσωτερικών διαδικασιών του 

Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, την προστασία του περιβάλλοντος, 

την μείωση της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων υπαλλήλων καθώς 

και των αναλώσιμων υλικών, η αποστολή της πρόσκλησης του Δημοτικού 

Συμβουλίου καθώς και των σχετικών εισηγήσεων προς τους Δημοτικούς 

Συμβούλους γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η Οικονομική Επιτροπή στο Δήμο Αμαρουσίου λειτουργεί βάσει του Νόμου 

3852/2010, «Πρόγραμμα Καλλικράτης, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Έτσι δυνάμει του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή ανάγεται 

σε ένα πολύ σημαντικό δικαιοδοτικό όργανο, αφού έχει ως βασική αρμοδιότητά 

της, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, 

καθώς και τη σύνταξη του προϋπολογισμού.  

Η πρόσκληση κάθε συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ο αντίστοιχος 

πίνακας αποφάσεων της κάθε συνεδρίασης, αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Δη= μου Αμαρουσι=ου. Όλες οι αποφα= σεις αντι=στοιχα αναρτω= νται, κατ  ́ εφαρμογη=  

του νόμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Διαδικασίες στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO). 

Το Γραφείο Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου εφαρμόζει τις εγκεκριμένες 

διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO). Συγκεκριμένα, 

εφαρμόζεται η διεργασία Δ.13.05 “Πρόσκληση –Συνεδρίαση & Έκδοση 

Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου”. 



Η πρόσκληση κάθε συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και ο αντίστοιχος 

πίνακας αποφάσεων της συνεδρίασης, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Αμαρουσι=ου. Όλες οι αποφα= σεις αντι=στοιχα αναρτω= νται, κατ  ́ εφαρμογη=  του 

νόμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Το Γραφείο Υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής, στελεχώνεται από δυο (2) 

διοικητικές υπάλληλους, όσον αφορά τη σύνταξη, τον έλεγχο της πρόσκλησης, 

την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής, τη σύνταξη των 

αποφάσεων, την ανάρτηση των αποφάσεων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς 

και τη διεκπεραίωση σε υπηρεσίες του Δήμου, στην Περιφέρεια κ.ά, ενώ 

συνεπικουρείται από ένα (1) Νομικό Σύμβουλο. οι ως άνω υπάλληλοι παρέχουν 

επίσης υποστήριξη και για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 

Πραγματοποιήθηκαν, σαράντα πέντε (45) Συνεδριάσεις, εκ των οποίων, οι είκοσι 

πέντε (25), έγιναν δια ζώσης, οχτώ (8) δια περιφοράς και δώδεκα (12) με 

τηλεδιάσκεψη. Εκδόθηκαν εξακόσιες πενήντα τρείς (653) αποφάσεις, οι οποίες 

αντίστοιχα και επικυρώθηκαν. Επίσης, όπου ήταν απαραίτητο, οι αποφάσεις 

αυτές, στάλθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 

Διαδικασίες στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO). 

Το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής εφαρμόζει τις εγκεκριμένες διαδικασίες 

του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO). Συγκεκριμένα εφαρμόζεται η 

διεργασία Δ.13.06 “Πρόσκληση – Συνεδρίαση & Έκδοση Αποφάσεων Οικονομικής 

Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.  

 

 
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λειτουργεί βάσει του Νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα 

Καλλικράτης, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

Έτσι δυνάμει του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 συνιστάται η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής ως ένα νέο αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο, με αρμοδιότητες σε 

θέματα ποιότητας ζωής και σε θέματα πολεοδομικού και περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα.  



Με τη συγκρότηση της επιτροπής αυτής, ένας κρίσιμος και διαρκώς 

αναπτυσσόμενος τομέας δημοτικής πολιτικής, όπως είναι τα ζητήματα 

περιβαλλοντικής προστασίας και ιδιαίτερα τα πολεοδομικά και χωροταξικά, 

γίνεται αντικείμενο ενός συλλογικού και αντιπροσωπευτικού οργάνου 

περισσότερο ευέλικτου από το πολυπληθές Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τέλος, είναι αρμόδια για το σχεδιασμό των κανονιστικών αποφάσεων των 

άρθρων 79 και 82 του ν. 3463/2006. 

 

Η πρόσκληση κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ο 

αντίστοιχος πίνακας αποφάσεων της συνεδρίασης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του Δη= μου Αμαρουσι=ου. Όλες οι αποφα= σεις αντι=στοιχα αναρτω= νται, κατ  ́

εφαρμογή του νόμου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Το Γραφείο Υποστήριξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στελεχώνεται από ένα 

(1) διοικητικό υπάλληλο όσον αφορά τη σύνταξη, τον έλεγχο της πρόσκλησης, 

την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής, τη σύνταξη των 

αποφάσεων, την ανάρτηση των αποφάσεων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς 

και τη διεκπεραίωση σε υπηρεσίες του Δήμου, στην Περιφέρεια κ.ά,. ενώ 

συνεπικουρείται από ένα (1) Νομικό Σύμβουλο. 

 

Πραγματοποιήθηκαν δεκατέσσερις (14) Συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι δώδεκα 

(12) έγιναν δια ζώσης και οι δύο (2), δια περιφοράς. Εκδόθηκαν εβδομήντα πέντε 

(75) αποφάσεις, οι οποίες και επικυρώθηκαν. 

 

Διαδικασίες στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO). 

Το Γραφείο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εφαρμόζει τις εγκεκριμένες 

διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO). Συγκεκριμένα 

εφαρμόζεται η διεργασία Δ.13.06 “Πρόσκληση – Συνεδρίαση & Έκδοση 

Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.  

 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται από το άρθρο 76 του Ν. 

3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.  



Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων 

της τοπικής κοινωνίας, όπως: 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, 

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, 

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, 

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, 

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,  

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, 

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, 

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, 

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και 

ι) δημότες. 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης: 

α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά 

προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που 

παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο. 

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου 

και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων αυτών. 

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού 

χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. 

Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει 

την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι 

προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και 

συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται 

από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη 

συνεδρίασή της. 

ε) Δύναται να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος. 



στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα 

με την παρ. 5 του άρθρου του Ν.4172/2013 (Α’ 167). 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση 

του Προέδρου της, υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των 

προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και 

τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς 

συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά 

(7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια 

διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται 

από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, 

η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε 

θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή 

υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες 

του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της 

αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. 

 

Η πρόσκληση κάθε συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και το 

αντίστοιχο πρακτικό της συνεδρίασης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Αμαρουσίου. 

 

Το Γραφείο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στελεχώνεται από ένα (1) 

διοικητικό υπάλληλο, με παράλληλα καθήκοντα, όσον αφορά τη σύνταξη και τον 

έλεγχο της πρόσκλησης, την τήρηση των πρακτικών και τη διεκπεραίωση σε 

υπηρεσίες του Δήμου, στην Περιφέρεια κ.ά., ενώ συνεπικουρείται από ένα (1) 

Νομικό Σύμβουλο. 

 

Το 2019 πραγματοποιήθηκε μια (1) συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης και εκδόθηκε αντίστοιχο πρακτικό. 

 

 

 



5. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών προβλέπεται από το άρθρο 78 του Ν. 

3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

 

Ως μέλη του ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, 

εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων 

του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των 

μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους 

που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο 

Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι 

αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου Δήμου δράση 

σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται 

Πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ένας εκ των δημοτικών 

συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως 

μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα 

ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη. 

 

Έργο των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η 

διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν 

μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική 

κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή 

εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων 

προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την 

επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της 

οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και 

τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων 

ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού 

πληθυσμού. 

 

Από την 01/09/2020, με την εγκατάσταση της νέας Διοίκησης του Δήμου, το 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, δεν συγκροτήθηκε εκ νέου, οπότε και δεν 

υφίσταται. 



6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Το Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας 

και Προμηθειών υποστηρίζει διοικητικά τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 

Αμαρουσίου (Δ.Ε.Π.Α.) και παραθέτει τα παρακάτω θέματα που αφορούν στο 

σύνολο των συνεδριάσεων που προέβη για το έτος 2020. 

 
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

                                                Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020  

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη απόδοσης «Συμπληρωματικής Κατανομής στις Σχολικές 

Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για 

την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ε=τους 2019, των Α /́βα= θμιων και Β’/βα= θμιων 

σχολείων (για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης)». 

ΘΕΜΑ 2ο: Παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 9ου Δημοτικού Σχολείου 

Αμαρουσίου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω Σχολείου για τη 

διεξαγωγή δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 

ΘΕΜΑ 3ο: Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, της αίθουσας Αγγλικών 

και άλλων χώρων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου στον Σύλλογο Γονέων 

και Επιτρόπων του εν λόγω Σχολείου, για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 

και εκδηλώσεων. 

ΘΕΜΑ 4ο:  Παραχώρηση  της αίθουσας εκδηλώσεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου 

Αμαρουσίου στο 19ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου για την πραγματοποίηση της 

Χριστουγεννιάτικης Γιορτής. 

ΘΕΜΑ 5ο:  Παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου 

στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, για τη διεξαγωγή 

Χριστουγεννιάτικης γιορτής των μαθητών. 

ΘΕΜΑ 6ο:  Παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου 

στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, για τη διεξαγωγή 

Σχολικής Χοροεσπερίδας. 

ΘΕΜΑ 7ο: Παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 4ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου 

Αμαρουσίου στον Εξωραϊστικό – Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Ο Άγιος Ελευθέριος», για 

τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικης Γιορτής των μικρών παιδιών του Συλλόγου. 

ΘΕΜΑ 8ο: Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Πρότυπου 

Γυμνασίου Αναβρύτων στον Σύλλογο Αποφοίτων Εθνικού Εκπαιδευτηρίου 



Αναβρύτων, για την ετήσια συνάντηση τους. 

ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 3ου Γυμνασίου  

Αμαρουσίου για την διεξαγωγή χορευτικη= ς εκδη= λωσης στους μαθητε=ς της Γ  ́Τα= ξης 

του εν λόγω σχολείου. 

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

                                              Τετάρτη  19 Φεβρουαρίου 2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Υπόδειξη χώρων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών – 

μισθώσεις ακινήτων - επιλογή διαθέσιμων αιθουσών - δημιουργία παραρτημάτων 

Νηπιαγωγείων Αμαρουσίου για την   «Εφαρμογή στο Δήμο Αμαρουσίου της Δίχρονης 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, από το έτος 2020-2021». 

 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου 

Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 

λειτουργικω= ν δαπανω= ν, ε=τους 2020, των Α /́βα= θμιων και Β’/βα= θμιων σχολει=ων (Α’ 

Κατανομή). 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στην «Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), 

για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο 

για τους μήνες Ιανουάριο -Μάρτιο 2020».  

ΘΕΜΑ 4ο: Επικαιροποίηση της με αριθ. 100/2019 απόφασης της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας Αμαρουσίου περί «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 

01/01/2019 μέχρι 30/11/2019, από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) 

στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου».  

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 01/01/2019 

μέχρι 31/12/2019, από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές 

Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου». 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης, της αίθουσας εκδηλώσεων του 15ου 

Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου στον  Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο του 

Νέου Αμαρουσίου, για ενημερωτική συνάντηση.  

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του αμφιθεάτρου και του χώρου υποδοχής 

μαθητών του νέου κτιρίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου στον Σύλλογο 

Γονέων & Κηδεμόνων, για τη διοργάνωση αποκριάτικου πάρτυ για τους μαθητές, 

γονείς και κηδεμόνες του εν λόγω σχολείου. 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης της αίθουσας του 1ου Νηπιαγωγείου 



Αμαρουσίου στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, για τη συνάντηση γονέων  με θέμα: 

«Ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών και ο ρόλος των γονέων». 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης πέντε (5) αιθουσών του 10ου Δημοτικού 

Σχολείου Αμαρουσίου στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, για τη διενέργεια 

δημιουργικών δραστηριοτήτων. 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

                                              Τετάρτη  27 Φεβρουαρίου 2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της με αριθ. 10/2020 απόφαση της ΔΕΠΑ περί: Υπόδειξης 

χώρων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών – μισθώσεις ακινήτων - 

επιλογή διαθέσιμων αιθουσών - δημιουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων 

Αμαρουσίου για την   «Εφαρμογή στο Δήμο Αμαρουσίου της Δίχρονης Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, από το έτος 2020-2021» λόγω νέων στοιχείων. 

 ΘΕΜΑ 2ο: Υπόδειξη χώρων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών – 

μισθώσεις ακινήτων - επιλογή διαθέσιμων αιθουσών - δημιουργία παραρτημάτων 

Νηπιαγωγείων Αμαρουσίου για την «Εφαρμογή στο Δήμο Αμαρουσίου της Δίχρονης 

Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης, από το έτος 2020-2021». 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

                                                      Τρίτη 28 Απριλίου 2020 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2019. 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2019. 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου 

Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη 

λειτουργικω= ν δαπανω= ν, ε=τους 2020, των Α /́βα= θμιων και Β’/βα= θμιων σχολει=ων (Β’ 

Κατανομή). 

 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στην «Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), 

για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο 

για τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο 2020».  

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 01/01/2020 



μέχρι 31/03/2020, από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές 

Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου». 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρων του 15ου και 18ου Δημοτικού Σχολείου 

Αμαρουσίου στην ΚΕΔΑ για την λειτουργία ΚΔΑΠ. 

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Δευτέρα  22 Ιουνίου 2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη λειτουργίας Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων Αμαρουσίου για 

την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.  

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη στέγασης του διδακτηρίου του 18ου Νηπιαγωγείου 

Αμαρουσίου σε μισθωμένο χώρο. 

8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Τρίτη 07 Ιουλίου 2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 01/04/2020 μέχρι 

30/06/2020, από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές 

Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου». 

 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 8ου 

Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, στον Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου για τη 

διενέργεια απογευματινών μαθημάτων καλαθοσφαίρισης.  

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης αιθουσών και προαυλίου χώρου του 15ου 

Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου για την υλοποίηση του αθλητικού – πολιτιστικού 

Camp από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου. 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 3ου-11ου 

Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου για την υλοποίηση μαθημάτων επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου. 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης 5 αιθουσών του 4ου Δημοτικού Σχολείου 

Αμαρουσίου για τη διδασκαλία ολλανδικής γλώσσας στο ‘’ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΠΙΔ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑ-DE TAALBRUG». 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του προαύλιου χώρου του  18ου Δημοτικού 

Σχολείου Αμαρουσίου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συναυλία του μουσικού 

συγκροτήματος «Droulias bross» την Κυριακή 26/07/2020. 



ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του σχολικού κτιρίου του 1ου Λυκείου για την 

διεξαγωγή εξετάσεων  Γλωσσομάθειας EUROPALSO, ESB. 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης προαύλιου χώρου του 7ου Γυμνασίου 

Αμαρουσίου για την ανάγκη προπονήσεων των τμημάτων παίδων και εφήβων του Α.Ο 

Τριφυλλιακός Πολύδροσου. 

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση ή μη παραχώρησης του υπαίθριου χώρου του 6ου ΓΕΛ Αμαρουσίου, 

με σκοπό τη διεξαγωγή της τελετής αποφοίτησης της Γ´ Λυκείου 2019-2020. 

   9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου 

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανω= ν, ε=τους 2020, των Α /́βα= θμιων και Β’/βάθμιων σχολείων (Γ’ Κατανομή). 

 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης του 8ου 

Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, στον Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου (Γ.Σ.Α) για 

τη διενέργεια απογευματινών μαθημάτων καλαθοσφαίρισης.  

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης σχολικών χώρων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Αμαρουσίου στη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΔΑ) για την 

διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων στην σχολική χρονιά 2020-2021. 

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 01/07/2020 

μέχρι 30/09/2020 και από 01/01/2012 - 30/09/2020 από το Φόρο 

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου 

Αμαρουσίου». 

 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του 

προαύλιου χώρου του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 

Αμαρουσίου (ΚΕΔΑ)» με σκοπό τη διεξαγωγή παραδοσιακών χορών. 

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη «Μεταβολών σχολικών μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, 

Δήμου Αμαρουσίου, για το σχολικό έτος 2021-2020». 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη «Μεταβολών σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, 

Δήμου Αμαρουσίου, για το σχολικό έτος 2021-2020». 



ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη «Επιχορήγησης Σχολικής  Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου»  

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη «Παραχώρησης προαύλιου χώρου του 7ου Γυμνασίου 

Αμαρουσίου, στον Αθλητικό Όμιλο «Τριφυλλιακός Πολυδρόσου Αμαρουσίου». 

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 

ΘΕΜΑ: Μεταφορά του 18ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου στις νέες κτηριακές του 

εγκαταστάσεις του, επί των οδών Ίωνος Δραγούμη 14 και Ανδρέα Συγγρού. 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη «Επιχορήγησης Σχολικής  Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου» 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη «Επιχορήγησης Σχολικής  Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου». 

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου 

από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανω= ν, ε=τους 2020, των Α /́βα= θμιων και Β’/βάθμιων σχολείων (Δ’ Κατανομή). 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στην «Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), 

για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο 

για τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο  2020». 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 01/10/2020 

μέχρι 30/11/2020, από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.), στις Σχολικές 

Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου». 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη «3η Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου». 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη «3η Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου». 

 

Για όλα τα παραπάνω  θέματα των συνεδριάσεων της ΔΕΠΑ, εκδίδονται Αποφάσεις Δημάρχου ή 

Δημοτικού Συμβουλίου αναλόγως τη διαδικασία που προβλέπεται  ανά περίπτωση. 



Απολογισμός Πεπραγμένων Αυτοτελών Γραφείων  

Δήμου Αμαρουσίου 2020 

 

Στο Α΄ Τευ= χος του Απολογισμού Πεπραγμένων έτους 2020 του Δήμου 

Αμαρουσίου, Ενότητα ΙΙ, περιλαμβάνονται αναλυτικά τα απολογιστικά στοιχεία 

των ενεργειών για κάθε Αυτοτελές Γραφείο. 

 

1. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων παρακολούθησε τις πράξεις  

α) «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2018-2019» και β) «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016». 

Υποβολή τροποποίηση ΤΔΕ και για τις δύο πράξεις  σύμφωνα με το οποία η λήξη 

του Φυσικού Αντικειμένου παρατείνεται έως την 31/12/2021.  

Υπογραφή Νομικών Δεσμεύσεων για: 

 ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ” για τα τμήματα Α, Γ, Δ και Ε: 

Γεωργιοπούλου Γεωργία (Ημ. Σύμβασης: 10/04/2020). 

 ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ” για το τμήμα ΒRAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ (Ημ. 

Σύμβασης: 28/02/2020). 

 Είδη Παντοπωλείου ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Ημ. 

Σύμβασης: 28/02/2020). 

 Είδη Οπωροπωλείου ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε 

(Ημ. Σύμβασης: 27/03/2020). 

 Φρέσκο κρέας Πουλερικών: ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. (Ημ. Σύμβασης: 26/03/2020). 

 Φρέσκο κρέας Βόιο-Μοσχαρίσιο FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ημ. Σύμβασης: 26/03/2020). 



Υποβολή στο ΟΠΣ τεχνικών Δελτίων Υποέργων  για τις παραπάνω νομικές 

δεσμεύσεις. 

Συντονισμός και ενημέρωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων που 

αποτελούν την Κοινωνική Σύμπραξη (Δήμος Αμαρουσίου, Δήμος Μεταμόρφωσης, 

Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Δήμος Πεντέλης, Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, Δήμος 

Λυκόβρυσης-Πεύκης) για το Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης 

αποθεμάτων της Αποθήκης και την λειτουργία των tabletsπου χρησιμοποιούνται 

στα σημεία διανομής. 

Υποβολή στο ΟΠΣ  Δελτίων επίτευξης Δεικτών για τις πράξεις με MIS 5000160 

και MIS 5029645 

 

Διανομές 2020 

5-5-2020 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ ΑΛΕΥΡΙ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ, ΦΑΚΗ 

30-6-2020 ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ ΚΑΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 

21-7-2020 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ ΖΑΧΑΡΗ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΚΑΦΕΣ, ΜΕΛΙ, ΠΕΛΤΕΣ 

14-9-2020 ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕΤ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 

29-9-2020 ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 

14-10-2020 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ 
/ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΦΕΤΑ, ΓΡΑΒΙΕΡΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΤΟΜΑΤΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ 

3-11-2020 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΒΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ, 
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ, ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ, 
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 

25-11-2020 ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ ΚΑΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 

15-12-2020 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ ΑΛΕΥΡΙ, ΡΥΖΙ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΚΑΣΕΡΙ, ΑΡΤΟΣ 

 

Υποβολή  στο Ο.Π.Σ. Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Το Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων παρακολούθησε την πορεία 

υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα: 

 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 

Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου –MIS 5001478. 

Η πράξη αφορά στη λειτουργία, των παρακάτω κοινωνικών δομών άμεσης 

αντιμετώπισης της φτώχειας: 



• Κοινωνικό Παντοπωλείο και Δομή Παροχής Συσσιτίου (Υποέργο 1) και 

• Κοινωνικό Φαρμακείο (Υποέργο 2). 

Υποέργο 1: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Δομή Παροχής Συσσιτίου. 

Το υποέργο αφορά τη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών 

παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών 

ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κ.λπ., σε ωφελούμενα άτομα και 

οικογένειες που τα έχουν ανάγκη καθώς και την παροχή συσσιτίων σε σταθερή 

και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Η 

παρασκευή και παροχή συσσιτίων πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις 

κείμενες υγειονομικές διατάξεις. 

Η δομή άρχισε να λειτουργεί την 22/06/2018 και μέσα στο έτος 2020 

εξυπηρετήθηκαν 69 νέοι ωφελούμενοι . 

Υποβολή  στο Ο.Π.Σ. Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

Υποέργο 2: Κοινωνικό Φαρμακείο. 

Το παρόν υποέργο αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν 

φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε 

ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό θα 

εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και 

τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και 

κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών. 

Η δομή άρχισε να λειτουργεί την 15/06/2018 και μέσα στο έτος 2020  

εξυπηρετήθηκαν 61 νέοι ωφελούμενοι. 

Υποβολή  στο Ο.Π.Σ. Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

Μέσα στο έτος προχωρήσαμε σε τροποποίηση της αυτεπιστασίας των δύο 

υποέργων με την 102/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Τα στοιχεία χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού  στην νέα απόφαση 

αυτεπιστασίας αποτυπώθηκαν  ως εξής:  

 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποέργων προσδιορίζεται  λαμβάνοντας 

υπόψη ως καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2022. 

 Ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης (λήξης φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου), που αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης τέθηκε η 

31/12/2023. 



 Ο συνολικός Π/Υ της Πράξης προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη: τις άμεσες 

επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού για τους μήνες λειτουργίας των δομών, για 

το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας των, όπως αυτό αποτυπώνεται στην 

Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας, μέχρι και τις 31/12/2022, συν κατ’ αποκοπή 

ποσό 30% επί των δαπανών αυτών. Ο συνολικός Π/Υ των άμεσων δαπανών 

προσαρμόστηκε στο πραγματικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού της 

κάθε δομής. 

 Δημιουργία και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Αμαρουσίου 

– MIS 5002032. 

Αντικείμενο είναι η χρηματοδότηση της 3ετούς λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας 

Δήμου Αμαρουσίου. Στόχος είναι η δικτύωση μεταξύ των δομών παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία τοπικών σημείων 

αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα 

κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του 

Δήμου, ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης (Ο.Α.Ε.Δ., Ε.Σ.Υ., Κ.Δ.Α.Π., Βοήθεια στο 

Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κ.λπ.). 

Το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του 

Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των Πολιτών. 

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές. 

Γ) Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. 

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εξυπηρετώντας, 

κατά προτεραιότητα, τους κατοίκους του Δήμου που εμπίπτουν στις 

περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (όπως προσδιορίζονται στη σχετική 

Κ.Υ.Α.). 

Το Κέντρο Κοινότητας θα περιλαμβάνει Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) και 

Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ). Το ΚΣΟΙ έχει στόχο 

την υποστήριξη των οικογενειών, που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα 

(κακοποίηση, δυσαρμονία σχέσεων γονέων-παιδιών, προβλήματα προσαρμογής 

των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία κ.λ.π.), 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης και 



επιδρώντας θετικά στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Το ΟΦΗΛΙ έχει 

στόχο την «σύνδεση», υπό ενιαίο διοικητικό εργαλείο, και την εποπτεία των 

τριών μορφών φροντίδας των ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας που 

υπάρχουν σήμερα (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι), ώστε να επιτυγχάνεται 

πλήρης συντονισμός ενεργειών και οικονομίες κλίμακας. Και οι δύο δράσεις είναι 

άμεσα συνδεδεμένες με το Κέντρο Κοινότητας ως προς το χαρακτήρα / στόχευση 

/ φιλοσοφία / περιεχόμενο και συνδέονται με αυτό σε όρους υλοποίησης. 

Η δομή άρχισε να λειτουργεί την 22/06/2018 και μέσα στο έτος εξυπηρετήθηκαν 

1032 μοναδικοί ωφελούμενοι. 

Υποβολή  στο ΟΠΣ Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

Μέσα στο έτος προχωρήσαμε σε τροποποίηση της αυτεπιστασίας της  πράξης  με 

την 99/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Τα στοιχεία χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού  στην νέα απόφαση 

αυτεπιστασίας αποτυπώθηκαν  ως εξής: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του 

υποέργου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ως καταληκτική ημερομηνία την 

30/06/2023. 

 Ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης που αποτυπώνεται στην 

απόφαση ένταξης τέθηκε η 31/12/2023.  

 Ο συνολικός Π/Υ της Πράξης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη α) τις 

άμεσες επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού για τους μήνες λειτουργίας της 

δομής, για το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της, όπως αυτό 

αποτυπώνεται στην Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας, μέχρι και τις 

30/06/2023 συν κατ’ αποκοπή ποσό 20 % επί των δαπανών αυτών και β)  τις 

άμεσες επιλέξιμες δαπάνες πρόσθετου προσωπικού (3 κοινωνικοί λειτουργοί 

και ένας ψυχολόγος) για τις νέες λειτουργίες (Κέντρο Στήριξης Οικογένειας 

(ΚΣΟΙ) και Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ))., συν 

κατ’ αποκοπή ποσό 20% επί των δαπανών αυτών. 

 Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες 

στον Δήμο Αμαρουσίου. 

Η πράξη  αποτελείται από 2 υποέργα: 

Υποέργο 1: Εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας  α) στο 1ο 

περιφερειακό παράρτημα Κ.Α.Π.Η. και  Β) στον Παιδικό Σταθμό Κοκκινιάς.  



Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο κτίριο του 1ου περιφερειακού 

παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. αφορούν την εξασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης με 

την διαμόρφωση του πεζοδρομίου και την δημιουργία ράμπας ΑμεΑ. 

προσβασιμότητας. Στον Παιδικό Σταθμό Κοκκινιάς του Δήμου Αμαρουσίου, θα 

εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής των χώρων υγιεινής (τουαλέτες)  με 

αντικατάσταση των ειδών υγιεινής με τους αντίστοιχους υποδοχείς. 

Yποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της παροχής 

υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αμαρουσίου. 

Πρόκειται για την προμήθεια: 

 Η/Υ τύπου tower, με 4πύρηνο επεξεργαστή, μνήμη RAM 4GB, δίσκο SSD 

120GB, οθόνη 22'', πληκτρολόγιο, ποντίκι, DVD-RW και λειτουργικό σύστημα 

Win10proEL (24 τεμάχια). 

 Πολυμηχανημάτων μεγέθους A4, τύπου laser,(4 τεμάχια). 

 Επιτραπέζιων βιντεοπροβολέων (3 τεμάχια). 

 Μεσαίου φωτοτυπικού μηχανήματος (1 τεμάχια). 

 Μικρού σύγχρονου ψηφιακού φωτοτυπικού μηχανήματος μεγέθους Α3 (8 

τεμάχια). 

 Επίπλων για τα Κ.Α.Π.Η. (καρέκλες, καθίσματα). 

 Επίπλων (τραπεζάκια νηπίων, καρεκλάκια, καρεκλάκια φαγητού κ.λ.π.) για 

τους Παιδικούς Σταθμούς. 

 Κλιματιστικά (6 μονάδες 9.000 Btu και 1 μονάδα 12.000 Btu). 

 Πλυντήρια πιάτων (3 τεμάχια). 

 Επαγγελματική Κουζίνα (3 τεμάχια). 

 Ψυγεία (3 τεμάχια). 

 Πλυντήρια ρούχων (4 τεμάχια). 

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τους αναδόχους και για τα δύο υποέργα και 

βρισκόμαστε σε διαδικασία υλοποίησης. 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ) 

Κύριος στόχος της Πράξης είναι να αναβαθμιστεί συνολικά και σταδιακά η 

διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Αμαρουσίου μέσα 

από την επικαιροποίηση, εξειδίκευση και διαμόρφωση του Τοπικού Σχεδίου 

Διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου, στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης, ώστε να 

εναρμονιστεί με τις σύγχρονες τάσεις που προβάλλουν το Εθνικό Σχέδιο 

Ενίσχυσης της Κυκλικής Οικονομίας και η νέα Κοινοτική Οδηγία για την 

διαχείριση και την ανακύκλωση αποβλήτων (PE - CONS 11/18 - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο), ενσωματώνοντας την διεθνή εμπειρία και πρακτική. Η Πράξη 

έρχεται σε συμφωνία με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής και καλύπτει και την 

υποχρέωση του Δήμου σε εθνικό επίπεδο, όπως απορρέει από τον αναθεωρημένο 

Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης του Υπουργείου Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.) όπου 

καθορίζεται η υποχρέωση των Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τοπικά 

σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των εθνικών και 

των περιφερειακών σχεδιασμών. Ειδικότερα, η Πράξη συμβάλει: α) Στην επίτευξη 

των υποχρεώσεων για την εκτροπή από διάθεση σε χώρο ταφής του 

βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων, β) Στην επίτευξη των 

στόχων της ανακύκλωσης του άρθρου 27 του Νόμου 4042/2012 (άρθρο 11 της 

Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και του άρθρου 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ (αρ.22 

Ν.4042/2012), όπως εκφράζεται μέσω του ΕΣΔΑ, με έμφαση στη χωριστή 

συλλογή διακριτών ρευμάτων γ). Στην Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Η πράξη υλοποιείται  με ένα (1) Υποέργο.  Παραδοτέα του Υποέργου 1 είναι τα 

κάτωθι: Επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αμαρουσίου, που θα περιλαμβάνει: Α. Θεσμικό 

Πλαίσιο, Βασικά Χαρακτηριστικά Δήμου, Χαρακτηριστικά παραγόμενων 

ποσοτήτων ΑΣΑ, Υφιστάμενη Κατάσταση Διαχείρισης ΑΣΑ, Επικαιροποιημένοι 

Στόχοι Διαχείρισης ΑΣΑ (σε τοπικό επίπεδο), προτεινόμενα μέτρα και οικονομικά 

στοιχεία. Β. Σχεδιασμό του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, 

σχεδιασμό Προγράμματος χωριστής συλλογής (Διακριτών Ρευμάτων) 



Ανακυκλώσιμων Υλικών (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο), σχέδιο Επικοινωνίας και 

Ανάλυσης Δράσεων Ευαισθητοποίησης της Τοπικής Κοινωνίας στην Εφαρμογή 

Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Αμαρουσίου. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου. Οι εργασίες που θα 

υλοποιηθούν είναι οι εξής: 1)  Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους. 2) 

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. 3) Υγρομόνωση και θερμομόνωση 

δώματος 4) Τοποθέτηση επιπλέον μαρμαροποδιάς 5) Αντικατάσταση 

φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας Led. 6) Αντικατάσταση υφιστάμενων 

αντλιών θερμότητας αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (split) με νέες. Η ενεργειακή 

επιθεώρηση κατατάσσει το κτίριο στην κατηγορία Ε. Ο προσανατολισμός του 

κτιρίου, το γεγονός ότι είναι πανταχόθεν ελεύθερο καθώς και το ότι δεν 

σκιάζεται, προφανώς παίζει σημαντικό ρόλο στις θερμικές απώλειες αλλά και τις 

ηλιακές προσόδους του κτιρίου. Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις 

επιτυγχάνεται η ενεργειακή βελτίωση του κτιρίου κατά 2 μονάδες μιας και το 

κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία Γ.  

Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Αμαρουσίου. Το κτίριο βρίσκεται στην 

περιοχή του Αμαρουσίου επί της οδού Λ. Κηφισίας 213 και έχει κατασκευαστεί 

προ του 1955. Οι δράσεις αφορούν, από πλευράς αρχιτεκτονικών και 

οικοδομικών εργασιών στην αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια- 

υαλοπίνακες - εξώφυλλα), με νέα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας, στην 

θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην προσθήκη θερμομόνωσης στις 

εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, στην αναβάθμιση των Η/Μ 

εγκαταστάσεων (Σύστημα Κλιματισμού- Φωτισμός). Η ενεργειακή επιθεώρηση 

κατατάσσει το κτίριο στην κατηγορία Δ. Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις 

επιτυγχάνεται η ενεργειακή βελτίωση του κτιρίου κατά 2 μονάδες μιας και το 

κτίριο κατατάσσεται μετά τις παρεμβάσεις στην κατηγορία Β. Οι εργασίες που θα 

υλοποιηθούν είναι οι εξής: 1) Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους. 2) 

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων. 3) Υγρομόνωση και θερμομόνωση 

δώματος. 4) Τοποθέτηση επιπλέον μαρμαροποδιάς. 5) Αντικατάσταση 



φωτιστικών σωμάτων με νέα τεχνολογίας Led. 6) Αντικατάσταση υφιστάμενων 

αντλιών θερμότητας αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (split) με νέες. 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Το κτίριο στεγάζει τις 

υπηρεσίες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αμαρουσίου. Οι δράσεις αφορούν, 

από πλευράς αρχιτεκτονικών και οικοδομικών εργασιών στην αντικατάσταση 

κουφωμάτων (πλαίσια- υαλοπίνακες - εξώφυλλα), με νέα χαμηλού συντελεστή 

θερμοπερατότητας, στην θερμομόνωση του δώματος του κτιρίου, στην 

προσθήκη θερμομόνωσης στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιριακού κελύφους, 

στην αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων ( Σύστημα Κλιματισμού- 

Φωτισμός). Το υφιστάμενο κτίριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε. 

Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις επιτυγχάνεται η ενεργειακή βελτίωση του 

κτιρίου κατά 2 μονάδες μιας και το κτίριο κατατάσσεται μετά τις παρεμβάσεις 

στην κατηγορία Γ. 

Η πράξη διαρθρώνεται σε 3 Υποέργα. 

Υ1: Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου 

Y2: Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Αμαρουσίου 

Y3: Ενεργειακή Αναβάθμιση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ 

1ο  Γυμνάσιο Αμαρουσίου -1ο Λύκειο Αμαρουσίου:  

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. 

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ.  

3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ 

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ.  

4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED.  

5. ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-

ΑΕΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΕΕΣ. 

 

 



Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Μ.Φ.Ι.) 

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ 

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ. 

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED. 

3. ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-

ΑΕΡΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΝΕΕΣ. 

 

ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Το Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων παρακολούθησε την πορεία 

υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Αττικής και συγκεκριμένα: 

 Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτιρίου, επί των 

οδών Σουρή και Βασ. Όλγας. – MIS 5001551. 

Η πράξη αφορά την αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτηρίου 

που βρίσκεται επί των οδών Βασιλίσσης Όλγας 14 και Σουρή, στο οικοδομικό 

τετράγωνο 88, στην πολεοδομική ενότητα Π.Ε 1 του Δήμου Αμαρουσίου.  

Η πράξη βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 

Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα 

μέσα του έτους.  

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. 

Το Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων παρακολούθησε την  

πράξη «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό» η 

οποία έχει ενταχθεί  βάσει της 143.4/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο) και αφορά  στην ανάπλαση της 



πλατείας Ηρώων, όπως αυτή οριοθετείται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 

του Δήμου. Δηλαδή, συνίσταται μεταξύ των οδών Βασ.Σοφίας, Αναβρύτων και 

Αρκαδίου, ενώ στην βόρεια πλευρά συνορεύει με υπαίθριο χώρο στάθμευσης και 

στη συνέχεια με την Λεωφόρο Κηφισίας. Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται και η 

ανακατασκευή των οδών Αναβρύτων και Αρκαδίου προκειμένου οι τελευταίες να 

εναρμονιστούν λειτουργικά και αισθητικά με την ανάπλαση της πλατείας 

Ηρώων.  Υπογράφηκε  στις 31/10/2019 σύμβαση με τον ανάδοχο (7ΧΤΛΩΨ9-

Υ26)  Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Έως σήμερα, έχει εκτελεστεί 

το σύνολο των οικοδομικών εργασιών ανάπλασης των οδών Αναβρύτων και 

Αρκαδίου, το σύνολο των εργασιών καθαιρέσεων και αποξηλώσεων εντός του 

χώρου της πλατείας και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες οριστικής διαμόρφωσης 

του χώρου της πλατείας. 

Hσύμβαση του αναδόχου ολοκληρώνεται την 16/03/2021.  

 

Αποκατάσταση - αξιοποίηση του Διατηρητέου κτιρίου στην συμβολή των 

οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ 138 (93Α) στον Δήμο Αμαρουσίου. 

Υποβολή πρότασης για την αποκατάσταση- αξιοποίηση του Διατηρητέου κτιρίου 

στην συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ 138 (93Α) στον Δήμο 

Αμαρουσίου. 

Το κτίριο βρίσκεται στο διοικητικό κέντρο του δήμου, δηλαδή σε μια περιοχή, η 

οποία αφενός είναι επιβαρυμένη από την αστική δόμηση και την εμπορική 

κίνηση αφετέρου συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. 

Το κτίριο αποτελεί δείγμα λαϊκής παράδοσης, με ιδιαίτερα αισθητικά στοιχεία 

του αθηναϊκού νεοκλασικισμού, χωρίς όμως να είναι το τυπικό νεοκλασικό κτίριο 

(με περίτεχνα γείσα και πλούσιο διάκοσμο). 

Η πρόταση αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου 

μέσα από την επανάχρησή του ως πολιτιστικού χώρου, με χρήσεις αποθήκης 

αρχείου και συντήρηση αντικειμένων στο υπόγειο, χώρου υποδοχής και δύο 

εκθεσιακούς χώρους στο ισόγειο, με την γραμματεία και τα γραφεία διοίκησης 

στον όροφο. Για την αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου 

απαιτείται η στατική ενίσχυσή του και η αναστολή των φθοροποιών 

παραγόντων, εργασίες επισκευής και αποκατάστασης στοιχείων στην αρχική 

τους μορφή, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, τόσο για την ανάδειξη του 



διατηρητέου, αλλά και για την δυνατότητα εκτόνωσης της νέας χρήσης του 

κτιρίου. 

Η πρόταση εντάχθηκε με την 198.1.1/2020/25.11.2020 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. 

 

Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)στο Δήμο 

Αμαρουσίου. 

Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση 

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αμαρουσίου» 

προϋπολογισμού 59.520,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.Σύμφωνα με το 

Άρθρο 17 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης 

και της διατάξεις», καθίσταται υποχρεωτική η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ 

ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά χιλίους (1.000) 

κατοίκους εντός των ορίων διοικητικής ευθύνης του κάθε δήμου. Με δεδομένο 

ότι ο πληθυσμός του δήμου Αμαρουσίου  ανέρχεται σε 72.333 κατοίκους 

σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή του 2011, θα πρέπει να 

χωροθετηθούν τουλάχιστον 72 σημεία φόρτισης, σε σημεία που θα υποδειχθούν 

στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου. 

Η πρόταση εντάχθηκε με την 201.6/2020 /23.12.2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. 

 

Διοργάνωση Διαδικτυακού Forum ανακύκλωσης από το Δήμο Αμαρουσίου. 

Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 2020», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 

Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» στον Α.Π. 3: Λοιπές 

Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για την διοργάνωση ενός δικτυακού 

συνεδρίου ανακύκλωσης. Η πρόταση εντάχθηκε με την 200.5.1/2020/14.12.2020 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. 

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 

Το Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων παρακολούθησε την πορεία 

υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων από το Πρόγραμμα Φιλόδημος και 

συγκεκριμένα:  



Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου. 

Η πρόταση έχει  εγκριθεί με την  με αριθμ. πρωτ. 60816/31.12.2018 απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ 6ΔΞ1465ΧΘ7-ΕΩΠ) και προϋπολογισμό  258.540,00 

€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Στο πλαίσιο της πράξης ο Δήμος προμηθεύτηκε 

ένα καλαθοφόρο  όχημα, ένα παλετοφόρο και  ένα γερανό - αρπάγη. 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 

χαρών του Δήμου Αμαρουσίου. 

Η πράξη  έχει εγκριθεί με την  με αριθμ. πρωτ. 61500/02.11.2018 απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΨΒ1Ν465ΧΘ7-ΥΘΨ) και προϋπολογισμό 275.260 €. 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Υπογραφή Σύμβασης: 05/08/2019 

Ανάδοχος: KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ  

Προϋπολογισμός: 265.764,63 

Η πράξη ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020 

 

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 

δράσεις στον Δήμο Αμαρουσίου. 

Η πράξη εγκρίθηκε με την  με αριθμ. πρωτ. 58321/23.10.2018 απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΠΛΦ465ΧΘ7-ΙΗΦ) και προϋπολογισμό  

421.600,00€.  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Ανάδοχος: RESTOREA.T.E 

Ημ. Έναρξης: 26/11/2019 

Χρονοδιάγραμμα: 20 εβδομάδες. 

Συμβατικός προϋπολογισμός : 227.645,67 € 

Η πράξη βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης 

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου με 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και Χρήσης ΑΠΕ συνολικού 

προϋπολογισμού 729.093,47 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (600.000 πόροι 

προγράμματος Φιλόδημος – 129.093,47 ίδιοι πόροι του Δήμου). 

Στα πλαίσια του έργου  προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 



Α) Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 

για τη θέρμανση της κολυμβητικής δεξαμενής:  

- Εγκατάσταση αυτόματου κινητού ισοθερμικού καλύμματος για την 

κάλυψη της κολυμβητικής δεξαμενής κατά τη διάρκεια που δεν εξυπηρετεί το 

κοινό, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών απωλειών. 

- Υγρομόνωση της κολυμβητικής δεξαμενής για τη μείωση των απωλειών 

ύδατος και ενέργειας μέσω της αναπλήρωσης νερού. 

- Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης της ανοικτής 

κολυμβητικής δεξαμενής μέσω:  

o Της εγκατάστασης Αντλίας Θερμότητας Αέρος -Νερού, η οποία θα 

λειτουργεί σε παράλληλη διάταξη με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης της 

Κολυμβητικής Δεξαμενής με λέβητα και καυστήρα αερίου. 

o Της αναβάθμισης του μηχανοστασίου αντικαθιστώντας τα παλαιά και 

αμόνωτα δίκτυα και τοποθετώντας νέες αντλίες και κυκλοφορητές 

τεχνολογίας Inverter. 

Β) Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου και συστήματος 

παραγωγής Ζεστών Νερών Χρήσεις: 

 Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω  της 

εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών και νέων θερμοδοχείων Ζεστών Νερών 

Χρήσης για την κάλυψη των ενεργειακών καταναλώσεων για την παραγωγή 

Ζεστού Νερού Χρήσης και συνεπικουρικά για τη θέρμανση της κολυμβητικής 

δεξαμενής. 

 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου,με την 

εγκατάσταση νέων ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλούς 

υαλοπίνακες, την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης του κελύφους 

(τοιχοποιίας και φέροντος οργανισμού) και την εγκατάσταση νέου συστήματος 

θέρμανσης και κλιματισμού των χώρων με μονάδα VRF υψηλής απόδοσης. 

 

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων, της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπολογισμού 

183.470,40  €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (100.000 πόροι προγράμματος 

Φιλόδημος – 83.470,40  ίδιοι πόροι του Δήμου). 



Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 48  στεγάστρων, 

για την αναβάθμιση υφιστάμενων στάσεων της Δημοτικής Συγκοινωνίας του 

Δήμου Αμαρουσίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για 21 στέγαστρα τύπου Β και 27 

στέγαστρα τύπου Γ. 

Σε κάθε στέγαστρο θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων.  

Κάθε στέγαστρο θα διαθέτει φωτισμό με αδιάβροχη ταινία LED και θύρα USB για 

την φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών με την προϋπόθεση να εξασφαλίζεται 

πλήρως η προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και η προστασία 

των επιβατών από το ρεύμα. Η τροφοδοσία ρεύματος θα γίνει με την τοποθέτηση 

στο στέγαστρο φωτοβολταϊκού πλαισίου. Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο θα έχει 

κατάλληλη θέση (προσανατολισμό – κλίση) ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο 

δυνατόν αποτέλεσμα.  

Στο άνω δεξιό και αριστερό εξωτερικό τμήμα του στεγάστρου, δηλαδή στις 

πλευρές τις κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχει η δυνατότητα για 

εγκατάσταση καλαίσθητων πλαισίων  Στα στέγαστρα τύπου Β , η πίσω πλευρά 

θα καλύπτεται από διαφανές άθραυστο γυαλί πάχους 12mm και θα διαθέτουν 

ανακλινόμενο κάθισμα  τριών θέσεων. 

 

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 

στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμαρουσίου και συνολικού 

προϋπολογισμού 336.500,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (204.600,00 πόροι 

προγράμματος Φιλόδημος – 131.900,58 € ίδιοι πόροι του Δήμου). 

Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας (σχέδια κάτοψης και τεχνικές 

προδιαγραφές μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας), η υποβολή και η έγκρισή 

τους από το Θ’ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 9ος Πυροσβεστικός Σταθμός 

Αμαρουσίου (Κηφισίας 37 - Μαρούσι), σύνταξη και παράδοση τευχών 

δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και 

μέσων πυροπροστασίας, και στην υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων 

εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας. 

 

Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 

αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017. 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ π.δ.99/2017 

1) ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 

73.  

2) ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 1ος  ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 18. 

3) ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 84. 

4) ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8. 

5) ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 28. 

6) ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 21. 

7) ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΛΙΑΤΗ 2. 

8) ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΟ ΤΕΡΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 3. 

9) ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2ου ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΛΟΗΣ 30-32. 

ΕΝΤΑΞΗ: 44084/10.06.2019 απόφαση ΥΠΕΣ: Δικαιούχος Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.-

Προϋπολογισμός: 443.222,76 €. 

 

Με την 91/20 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε προγραμματική 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. με θέμα 

την υλοποίηση της πράξης "Προσαρμογή λειτουργούντων Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αμαρουσίου στις προδιαγραφές του νέου 

θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017”. 

Ο Δήμος Αμαρουσίου προχώρησε σε προκήρυξη με ανοικτή διαδικασία για 

επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 94807. 

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

«Ανέγερση προσθήκης κατ' επέκταση στο 10 Δημοτικό Σχολείο 

Αμαρουσίου, για την δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και 

λοιπών υποστηρικτικών χώρων» , Ομάδα Γ, και συνολική δημόσια δαπάνη 

1.489.889,95 €. 

Το έργο αφορά την ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Αμαρουσίου, για την δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών 

υποστηρικτικών χώρων. Η πράξη πλαισιώνεται και από συνοδό υποέργο 

αρχαιολογικών ερευνών – εργασιών. 



Το νέο κτίριο μορφής Γ είναι ισόγειο κατά τον έναν άξονα (αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων) και διώροφο κατά τον άλλον (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη κλπ). 

Στις όψεις τα κουφώματα διαμορφώνονται σε έναν κάναβο αρχιτεκτονικών 

προεξοχών όπου εναλλάσσονται χρωματιστά πανέλα με γυάλινα στοιχεία.  

Η προσθήκη αυτή έχει σχεδιαστεί βάσει του εγκεκριμένου από το Υπουργείο 

Παιδείας κτιριολογικού προγράμματος , το οποίο αναθεωρήθηκε με την με αρ. 

116352/Α2 / 10-7-2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 67754653ΠΣ-ΝΤΟ).  

Οι επιφάνειες της προσθήκης κατ’ επέκταση, που προβλέπονται ανά όροφο είναι 

οι ακόλουθες.  

Υπόγειο:  301,10 μ2 

Ισόγειο:  487,97 μ2 

Α  ́ο= ροφος:   313,23 μ2 

Δώμα:     42,30 μ2 

Επίσης προβλέπονται αποθηκευτικοί και μηχανολογικοί χώροι στο υπόγειο, 

απόληξη κλιμακοστασίου στο δώμα, χώροι οι οποίοι δεν προσμετρώνται στην 

δόμηση, ενώ οι επιφάνειες του ισογείου και του α’ ορόφου (801,10μ2) 

προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και περιλαμβάνουν τις αίθουσες, τους 

υποστηρικτικούς χώρους αυτών και χώρους κίνησης. 

Απόφαση ένταξης : ΑΔΑ: ΨΔ3846ΜΤΛ6-ΙΓ8/14.10.2020 

 

Απορροή Ομβρίων Υδάτων περιοχής Ν. Τέρματος Αμαρουσίου, με 

προτεινόμενο Π/Υ 1.716.000 €. 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στην 

περιοχή Νέο Τέρμα Αμαρουσίου. Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν αγωγοί 

απαγωγής ομβρίων στις οδούς: Ρήγα Φεραίου – Μεσολογγίου, Αθανασίου 

Διάκου, Μεσολογγίου, Θεμιστοκλέους, Νερατζιωτίσσης, Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

Πατριάρχου Φωτίου. 

Το κατασκευαστικό υποέργο πλαισιώνεται και από συνοδό υποέργο που αφορά 

στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης δομικής 

παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών σε πραγματικό χρόνο 

σε υποδομές που θα επιλέξει ο Δήμος Αμαρουσίου. 

Απόφαση ένταξης : ΑΔΑ: ΩΤ8546ΜΤΛ6-54Ω/14.10.2020 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Παρακολούθηση υλοποίησης  έργων με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού: 

1) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Προϋπολογισμός: 15.390 € 

Ημερομηνία έναρξης: 07/08/2020 

2) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Προϋπολογισμός: 15284,45€ 

Ημερομηνία έναρξης:27/07/2020 

3) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΟΔΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 

Προϋπολογισμός: 16.335 € 

Ημερομηνία έναρξης: 07/08/2020 

 

Παρακολούθηση υλοποίηση  έργου, με χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος του 

ΠΔΕ ΤΟΥ Υπουργείου Παιδείας.  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ 6 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν. 

4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70 Α) 

Προϋπολογισμός: 477.263,97 ΕΥΡΩ  

Ημερομηνία έναρξης: 04/08/2020 

Υ1 - Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων  μονάδων  

αιθουσών  διδασκαλίας, μονάδων WC και του απαιτούμενου εξοπλισμού για την 

λειτουργία του  18ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου. 

Υ2 - Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την λειτουργία του 

παραρτήματος του 3ου και 12ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου σε μισθωμένο ακίνητο. 

Υ3 - Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων μονάδων 

χώρων υγιεινής W.C και του απαιτούμενου εξοπλισμού για την λειτουργία του 

παραρτήματος του 10ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου. 



Υ4 - Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων μονάδων  

αιθουσών  διδασκαλίας, μονάδων WC και του απαιτούμενου εξοπλισμού για την 

λειτουργία  του παραρτήματος του 6ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου σε ακίνητο 

στο Ο.Τ. Γ 759. 

Υ5 - Προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την λειτουργία του 

παραρτήματος του 5ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου σε μισθωμένο ακίνητο στην 

οδό Ράλλη 37 στην Π.Ε Αγίων Αναργύρων. 



 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συνοπτικός Πίνακας Ευρωπαϊκών Έργων για το έτος 2020 

Τα Ευρωπαϊκά  έργα τα οποία διαχειρίστηκε και υλοποιούνται από το Γραφείο κατά το έτος  2020 είναι τα ακόλουθα: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

1. Promoting urban 
integration of GReen 
INfrastructure to improve 
climate governance in 
cities 

LIFE17GIC GR 000029 

[Προώθηση της 
Ενσωμάτωσης Πράσινων 
Υποδομών στον Αστικό 
Ιστό για τη Βελτίωση της 
Διακυβέρνησης σε Σχέση 
με την Κλιματική Αλλαγή 
στις Πόλεις] 

 

 

LIFE17GIC GR 000029 

[Η παραπάνω πρόταση 
υποβλήθηκε στον 
άξονα προτεραιότητας  
για την οργάνωση των 
χώρων πρασίνου σε 
επίπεδο Δήμου 
(δημιουργία βάσης 
δεδομένων, 
αξιολόγηση και 
σχεδιασμός 
διαχείρισης)] 

Εταίρος 

 

 

1. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
Ινστιτούτο Δασικών 
Μεσογειακών 
Οικοσυστημάτων 
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) 

2. Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας – Δασική 
Υπηρεσία 

3. Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

4. Δήμος Αμαρουσίου 

5. Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 

6. Τεχνοομοιόσταση Ο.Ε. 

Το έργο περιλαμβάνει 
την οργάνωση των 
χώρων πρασίνου σε 
επίπεδο Δήμου 
(δημιουργία βάσης 
δεδομένων, αξιολόγηση 
και σχεδιασμός 
διαχείρισης), με βασικό 
άξονα δενδροστοιχίες, 
πάρκα και ρέματα. Η 
αξιολόγηση θα γίνει με 
βάση σύστημα δεικτών 
που θα αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο του 
προγράμματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
αντίληψη του κοινού 
(WWF), τον μετριασμό 
των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στη 
βιοποικιλότητα (ΙΜΔΟ), 
την συμβολή του αστικού 
πρασίνου στην 
αποθήκευση άνθρακα και 
βελτίωση των 
μικροκλιματικών 
συνθηκών των πόλεων 

ΣΥΝΟΛΟ: 269.700,00 €, 
εκ των οποίων: 
116.700,00 € (ΙΔΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) και 
153.000,00 € (EU-
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) 

Διάρκεια υλοποίησης: 

Από 15-06-2018 έως 
31-12-2021 

Διοικητική 
ολοκλήρωση έως 31-
03-2022  

 



 

(ΤΕΧΝΟ). 

Κύριοι στόχοι του έργου 
είναι: α) Η απόκτηση 
τεχνογνωσίας από τους 
Δήμους για τη 
δημιουργία, διαχείριση & 
παρακολούθηση 
ολοκληρωμένου δικτύου 
πράσινων χώρων, 
χτίζοντας πάνω στην ήδη 
υπάρχουσα εμπειρία β) 
Προώθηση της 
οργάνωσης της 
διαχείρισης πράσινων 
χώρων και σε άλλους 
δήμους 

2. PRODESA 

«Energy Efficiency Project 
Development for South 
Attica» 

Ανάπτυξη έργων 
ενεργειακής απόδοσης 
στην Νότια Αττική 

 

HORIZON 2020 

Grant Agreement: 
754171 

 

 

Εταίρος 

Ο ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 

*Συντονιστής 
(coordinator), του 
έργου είναι ο 
Δήμος Αλίμου. 

1. ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ  

2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

3. ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

4. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

5. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

6. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 
(ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ) 

7. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
(ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ) 

8. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 

Το έργο PRODESA 
αποσκοπεί στην 
υποστήριξη πέντε 
μεγάλων δήμων της 
Αττικής προκειμένου να 
υλοποιήσουν επιδεικτικά 
έργα ενεργειακής 
αποδοτικότητας και 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, 
χρησιμοποιώντας 
καινοτόμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία 
και προσελκύοντας 
ιδιωτικά κεφάλαια 
κυρίως μέσω των 
επιχειρήσεων παροχής 
ενεργειακών υπηρεσιών. 

 

21.750,00 € 



 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

9. ΕΥΔΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕ 

10. ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

11. ENFINITY NV 

12. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ CROWDFUNDING 

13. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

3.  ERASMUS+  (Όμιλος 
Πρακτικής Άσκησης)  

 

 

 

 

ERASMUS 

 

 

 

Χρήστης* 

[ΔΗΜΟΣ] 

*Σε συνεργασία με 
το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο 

1. Πάντειο Πανεπιστήμιο 

2. Πανεπιστήμιο Πειραιά 

3. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

4. Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 

5. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 

6. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Πειραιά 

7. Δήμος Καλλιθέας 

8. Δήμος Πειραιά 

9. Δήμος Αμαρουσίου 

Αντικείμενο του Ομίλου 
είναι εύκολη πρόσβαση 
στην πληροφορία και στο 
ανθρώπινο δυναμικό που 
θέλει να μετακινηθεί, 
τόσο σε επίπεδο 
φοιτητών όσο και 
υπαλλήλων για πρακτική 
άσκηση και εμπειρία.  

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ 
ΟΙΚΟΜΕΝΙΚΟ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΧΑΛΚΗΣ 

 

 



 

4. WIFI4EU 

Στο πλαίσιο του 
μηχανισμού 
«ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) – WIFI4EU 

Εκτελεστικός 
Οργανισμός 
Καινοτομίας και 
Δικτύων (ΙΝΕΑ) 

Μηχανισμός 
«Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (CEF) 

Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανακοίν
ωσε τα 
αποτελέσματα 
της πρώτης 
πρόσκλησης 
υποβολής 
αιτήσεων για 
το WiFi4EU και ο 
Δήμος Αμαρουσίου 
έχει επιλεχθεί. 

Συμμετοχή του Δήμου 
Αμαρουσίου. 

Οι επιλεγέντες δήμοι 
είχαν  τη δυνατότητα να 
εγκαταστήσουν σημεία 
Wi-Fi σε δημόσιους 
χώρους, όπως δημαρχεία, 
βιβλιοθήκες, μουσεία, 
πάρκα, πλατείες και 
άλλους χώρους δημόσιου 
ενδιαφέροντος.  

15.000,00 € 

5.  Erasmus+ Call: 2020 

ΚΑ2 – Συνεργασία για 

Καινοτομία και την 

ανταλλαγή Καλών Πρακτικών 

KA2 - Cooperation for 

Innovation and the Exchange 

of Good Practices 

Στρατηγικές Συνεργασίες για 

Επαγγελματική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση Strategic 

Partnerships for vocational 

education and training 

Τίτλος Έργου «Δίκτυο 

μαθητείας: Συνένωση των 

ιδρυμάτων και των 

επιχειρήσεων ΕΕΚ μέσω 

Δικτύου Κέντρων Στα-

διοδρομίας» 

Apprenticeship Inter-

network: Bringing to-

gether VET institutions 

and enterprises through a 

Network of Career Hubs 

Κωδικός Έργου: 2020-1-

EL01-KA202-079076 

Χρήστης* 

 

[ΔΗΜΟΣ] 

 

Συμμετοχή του Δήμου 

Αμαρουσίου 

 

Το "AppInternN" στοχεύει 

να αναπτύξει μια σειρά 

υπηρεσιών, κυρίως συμβου-

λευτικού-προωθητικού 

χαρακτήρα, μέσω ενός 

οργανωμένου συστήματος 

ψηφιακών διαδικτυακών 

εφαρμογών (onlineportal), 

με ομάδα αναφοράς τους 

νέους καταρτιζόμενους, τους 

υπό ένταξη στην αγορά 

εργασίας. Το έργο εισάγει 

στην παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών 

τον "BusinessAmbassador", 

με βασικές συμβουλευτικές 

αρμοδιότητες και την 

ιδιότητα του "ενδιάμεσου" 

μεταξύ καταρτιζόμενων και 

αγοράς εργασίας. Το 

"AppInternN" 

ανταποκρίνεται ικανοποι-

ητικά στις επιδιώξεις και 

κρίνεται συναφές με τους 

επί μέρους στόχους του 

KA2/VET, με στοιχεία 

Προϋπολογισμός για το 

Δήμο Αμαρουσίου 

19.780,00 € 



 

καινοτομίας, που αφορούν 

κυρίως τεχνολογικές 

εφαρμογές και πρότυπα 

οργάνωσης ψηφιακών 

υπηρεσιών (matching, 

counseling, etc.). 
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2. Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Διμερών Συνεργασιών 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, επιμελείται για την ενεργή και συνεπή συμμετοχή του σε 

συναντήσεις, δράσεις, επαφές και συνεργασίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Για να φανεί συνεπής στην αποστολή και στο όραμα του,  έχει συστήσει Γραφείο Διεθνών 

Σχέσεων & Διμερών Συνεργασιών, του οποίου οι βασικές αρμοδιότητες, είναι οι εξής: 

1. Επιμελείται για τη συμμετοχή του Δήμου σε Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά Δίκτυα 

Πόλεων, μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων. 

2. Επιμελείται διμερείς και πολυμερείς διαδημοτικές επαφές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. 

3. Συνεργάζεται με τα αρμόδια Γραφεία του Δήμου, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

σχέσεων με άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

4. Προωθεί και υλοποιεί διαδικασίες που συμβάλλουν στις αδελφοποιήσεις του Δήμου 

με άλλες πόλεις του εξωτερικού. 

5. Προωθεί και αναπτύσσει στοχευμένες σχέσεις συνεργασίας με αδελφοποιημένες ή 

προς αδελφοποίηση πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

6. Μεριμνά για την τήρηση των όρων φιλίας, αδελφοποίησης και συνεργασίας. 

7. Υποδέχεται ξένες αντιπροσωπείες.  

8. Προβάλλει συστηματικά την εμπειρία του Δήμου σε τοπικούς, κρατικούς, 

ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, εκδηλώσεις, εκθέσεις κ.λπ. 

9. Διατηρεί ενημερωμένο αρχείο όλης της αλληλογραφίας με το εξωτερικό. 

10. Μεριμνά για τη μετάφραση επιστολών και εγγράφων του εξωτερικού. 
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3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 

Σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου 

Αμαρουσίου είναι η καλύτερη επικοινωνία και πληροφόρηση των πολιτών, καθώς και η 

συνεχής βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Δήμου και πολιτών, μέσω της υλοποίησης 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων επικοινωνίας. 

 

Αντικείμενο του Γραφείου: 

 Προγραμματισμός διάθεσης και διαχείρισης αιθουσών Δημαρχιακού Μεγάρου. 

 Παραγωγή, εκτύπωση, αποστολή προσκλήσεων για προγραμματισμένες εκδηλώσεις. 

 Οπτικοακουστική κάλυψη, στήσιμο εξεδρών εκδηλώσεων. 

 Προμήθεια στολών, σημαιοστολισμός φωταγώγηση, λοιπή διακόσμηση πόλης, 

ρύθμιση τάξης και κυκλοφορίας όποτε είναι απαραίτητο. 

 Χειρισμός εκδηλώσεων μέσω των διατιθέμενων αιθουσών του Δημαρχιακού 

Μεγάρου. 

 Διοργάνωση επίσημων επισκέψεων στην Ελλάδα. 

 Ιεραρχικές κατατάξεις, αντιστοιχίες θέσεων επισήμων. 

 Τήρηση αρχείων επικοινωνίας με φορείς (π.χ. φορείς εκκλησίας, πολιτιστικούς – 

εξωραϊστικούς και αθλητικούς συλλόγους, καλλιτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες, 

ανθρώπους των γραμμάτων, επιχειρήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, Δημόσιες Υπηρεσίες, 

Δημόσιους Οργανισμούς, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ένοπλες 

Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Δικαστικό Σώμα, πολιτικούς φορείς κ.ά.). 

 Τήρηση φωτογραφικού και οπτικού υλικού. 

 
Παράλληλα, το Τμήμα διοργανώνει διαγωνισμούς και εκθέσεις (π.χ. φωτογραφίας, 

ζωγραφικής, ποίησης), απονομές βραβείων, τελετές εγκαινίων, εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές εκστρατείες, αλλά και υποστηρίζει μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές 

παραστάσεις λοιπών πολιτιστικών φορέων, καθώς και παρέχει επικοινωνιακή 

υποστήριξη στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 

 

Σύμφωνα, με το τηρούμενο αρχείο των προγραμμάτων εκδηλώσεων – δράσεων, το 2019 

πραγματοποιήθηκαν εκατόν πενήντα (150) κρατήσεις αιθουσών, που αφορούσαν στην 

καθημερινή λειτουργία των δυο (2) αιθουσών (Δημοτικού Συμβουλίου και Εκδηλώσεων) 

του ισογείου του Δημαρχείου. 
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Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι από τον Μάρτιο του 2020 όπου ξεκίνησε η 

πανδημία, άλλαξε ριζικά η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων – δράσεων του Δήμου μιας 

και υπήρξε αναστολή των συγκεντρώσεων και των εκδηλώσεων. Ωστόσο μέχρι το 

Μάρτιο έγιναν εκδηλώσεις, καθώς και κάποιες από τον Μάρτιο και μετά, τηρώντας 

ωστόσο όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την πανδημία. Επίσης κάποιες από τις 

εκδηλώσεις – δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε αναμετάδοση μέσω του διαδικτύου. 

Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις βιβλίων, προβολή ταινίας, συναυλίες και τρεις 

εκδόσεις βιβλίων (Ένα κερί στις εκκλησιές του Μαρουσιού, Και.... Μαρούσι είναι εδώ, 

Πολιτισμός στο Μαρούσι: Σύλλογοι – Ενώσεις – Σωματεία στο χθες και στο σήμερα της 

πόλης). Επίσης θρησκευτικές εκδηλώσεις για τα Θεοφάνια, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 

την Μεγάλη Παρασκευή (Διαδικτυακά) και τον εορτασμό της 15ης  Αυγούστου.  

 

Συντονισμός παρελάσεων 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Τμήμα 

Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης, την Διεύθυνση Αθλητισμού &  Πολιτισμού και την 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου (μόνον όσο αφορά το κομμάτι της 

κατάθεσης στεφάνων λόγω αναβολής της παρέλασης). 

 

Διοργάνωση συναυλιών με τις χορωδίες του Δήμου μας σε συνεργασία με άλλες 

διευθύνσεις και την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου 

 

Για όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν από το Δήμο Αμαρουσίου ή υπό την αιγίδα του Δήμου 

Αμαρουσίου ή συνδιοργανώθηκαν με άλλους φορείς, έγιναν τα δημιουργικά 

προσκλήσεων και αφισών, η επικοινωνία αυτών μέσω δελτίων τύπου, αποστολή email 

και ανάρτηση στο site του Δήμου Αμαρουσίου.  
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4. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, αποτελεί έναν οργανισμό που έχει ως βασικό γνώμονα της 

αποστολής του την παροχή ποιοτικών, αξιόπιστων, αποτελεσματικών και φιλικών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίες σύμφωνα με την εφαρμογή του Συστήματος 

Ποιότητας & Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου ISO 9001:2015 & ΕΛΟΤ 1429:2008 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από τις αρχές της: 

 αμεσότητας,  

 ταχύτητας εξυπηρέτησης,  

 εντιμότητας,  

 απόλυτης διαφάνειας,  

 καινοτομίας, 

 νομιμότητας, 

πάντα σε συνδυασμό με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον Φορέα όσο και για τους 

πολίτες, κάνοντας χρήση τεχνολογιών αιχμής και επενδύοντας στην συνεχή ανάπτυξη και 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Η γεωγραφική θέση του Φορέα όσο και το επίπεδο κοινωνικοοικονομικής του ανάπτυξης, 

τον καθιστούν ως δήμο με χαρακτήρα «μητροπολιτικού κέντρου». Προκειμένου να 

ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τόσο των πολιτών όσο και των 

εργαζόμενων, ο Φορέας έχει εισάγει στις λειτουργίες του και εφαρμόζει ένα ενιαίο 

σύστημα διαχείρισης ολικής ποιότητας που στηρίζεται στους εξής άξονες:  

1. Στην εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 9001. 

2. Στην εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 για τη διαχειριστική επάρκεια. 

3. Στην εφαρμογή λειτουργικών & συστημικών διαδικασιών των Προτύπων. 

4. Στην εφαρμογή συστήματος μέτρησης δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας. 

5. Στις εσωτερικές επιθεωρήσεις του Ενιαίου Συστήματος. 

6. Στις τακτικές ανασκοπήσεις του Ενιαίου Συστήματος. 

 

Κύριοι στόχοι της εφαρμογής του εγκατεστημένου αυτού ενιαίου συστήματος ποιότητας 

από το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας είναι: 
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 Η επίτευξη στο ακέραιο της λειτουργίας και της τήρησης της πολιτικής ποιότητας του 

Δήμου ως Πιστοποιημένος Οργανισμός μέσω της συνεργασίας όλων των κατωτέρω 

Διευθύνσεων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου που συμπεριλαμβάνονται στο 

Σύστημα:  

 Γραφείο Δημάρχου 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

 Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας 

 Αυτοτελές Γραφείο Αξιοποίησης Πόρων 

 Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων 

 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

 Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού 

 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 

 Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

 Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 

 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

 Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 H τήρηση της πολιτικής ποιότητας & διαχειριστικής επάρκειας του Οργανισμού. 

 Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των 

διεργασιών, που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των 

πολιτών, στην υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα, σύμφωνα με το εθνικό και 

κοινοτικό δίκαιο και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 Η κάλυψη των απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001 και  ΕΛΟΤ 1429. 
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Συνοπτικά, οι βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας και οι 

ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

 H προώθηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, και 

Διαχειριστικής Επάρκειας. 

 Η διενέργεια και ο συντονισμός των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων. 

 Ο έλεγχος της τεκμηρίωσης και των δεδομένων του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας. 

 Η επαφή με τον φορέα πιστοποίησης. 

 Η εκπαίδευση σχετικά με την διαχείριση ποιότητας. 

 Η διαχείριση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. 

 Η διαχείριση προτάσεων βελτίωσης. 

 Ο συντονισμός της ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και 

Διαχειριστικής Επάρκειας. 

 Η διαχείριση των παραπόνων των πολιτών. 

 Η παρακολούθηση των αιτημάτων των δημοτών. 

 Η συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο τμήμα του Δήμου. 

 Η επίλυση κρίσεων και προβλημάτων 

 Risc analysis. 

 Η διαμεσολάβηση μεταξύ Διοίκησης και Τμημάτων. 

 Η προστασία του Περιβάλλοντος. 

 Η εξαγωγή συμπερασμάτων, κατόπιν επεξεργασίας των συλλεχθέντων στοιχείων για 

την ανασκόπηση Ποιότητας του Δήμου. 

 Η εισαγωγή νέων καινοτόμων τεχνολογικών και διοικητικών εργαλείων. 

 Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δεν προβλέπεται και προκύπτει. 

 Η διαχείριση και εκπαίδευση της Ομάδας Ποιότητας και της Ομάδας Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης. 
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 H προώθηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και 

Διαχειριστικής Επάρκειας. 

 Η ανασκόπηση των Συστημάτων. 

 Η αναθεώρηση των Συστημάτων. 

 Η βελτίωση των Συστημάτων. 

 Ο συντονισμός των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων. 

 Η προετοιμασία της ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και 

Διαχειριστικής Επάρκειας. 

 Η παροχή τεχνογνωσίας σε Διδακτορικούς φοιτητές. 

 Η προετοιμασία του Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης ISO 14001. 

 Η προετοιμασία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001. 

 Ο έλεγχος και εντοπισμός θεμάτων ασφάλειας. 

 Η εφαρμογή του GDPR στο Δήμο Αμαρουσίου. 

 Η αναδιαμόρφωση της Γραμμής Δημότη. 

 Η συνέχιση διενέργειας της έρευνας ικανοποίησης. 

 Η αναζήτηση, ο εντοπισμός και η καταγραφή Καλλιτεχνικών Δημιουργημάτων του 

Δήμου. 

 Η τεχνογνωσία για την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, Μητρώου 

Εθελοντών, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κ.α.. 

 Η επίλυση κρίσεων και προβλημάτων. 

 Η εισαγωγή και προετοιμασία νέων τεχνολογιών και προτάσεις καινοτομίας. 

 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου και η πρόταση εισαγωγής του Δήμου στο 

Σύστημα ΙΡΙΔΑ. 

 Η καταγραφή όλων των προβληματικών σημείων λειτουργίας των Υπηρεσιών του 

Δήμου και οι προτεινόμενες λύσεις. 

 Η πιστοποίηση του φορέα. 
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Οι διαδικασίες των Συστημάτων ποιότητας και διαχειριστικής ικανότητας καλύπτουν τις 

εξής Υπηρεσίες: 

Λειτουργικές Διαδικασίες 

Γραμμή Δημότη 

Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού 

Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών  

Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τεχνικές  

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας 

Διαχειριστική Ικανότητα 

Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων   

Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων:  

Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας. 

Σύμφωνα με τα πεπραγμένα τα συμπεράσματα είναι: 

Η παγίωση της καθημερινής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας & Διαχειριστικής 

Επάρκειας δεν υιοθετείται πλήρως από όλες τις εμπλεκόμενες με αυτό υπηρεσίες του 

Δήμου, με αποτέλεσμα την διαρκή παρακολούθηση τους ώστε να επιτευχθεί η 

απαραίτητη συμμόρφωσή με τις απαιτήσεις του Προτύπου και της Νομοθεσίας. 

Βασικοί στόχοι του Γραφείου Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας παραμένουν να είναι: 

 Η συνεχής εφαρμογή των Συστημάτων ISO 9001, ΕΛΟΤ 1429 και η επέκταση τους. 

 Η άρση όλων των μη συμμορφώσεων. 
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 Η εφαρμογή της διακινδύνευσης και η φιλοσοφία της πρόληψης. 

 Η ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Η εφαρμογή της ψηφιακής αναβάθμισης του Δήμου. 

 Η εισαγωγή καινοτόμων διοικητικών εργαλείων. 

 Η εφαρμογή του περιβαλλοντικού ISO 14001 και η θέσπιση περιβαλλοντικών δεικτών. 

 Η εφαρμογή του Συστήματος ISO 27001 Ασφάλειας και Διαχείρισης Προσωπικών 

Δεδομένων. 

 Η εφαρμογή του Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 Η προετοιμασία του Συστήματος Ασφάλειας και Υγιεινής ISO 45001. 

 Η αλλαγή φιλοσοφίας και η απαραίτητη εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων με τη 

Διαχείριση Ολικής Ποιότητας. 

 Η ολοκλήρωση των δεικτών Ποιότητας και αποδοτικότητας από τις Υπηρεσίες του 

Δήμου ώστε το Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας να προβεί σε μετρήσεις. 
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5. Αυτοτελές Γραφείο Απασχόλησης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.),  είναι η ορισμένη από την διοίκηση 

στρατηγική, η οποία βασίζεται στο τρίπτυχο οικονομικής ανάπτυξης, βιωσιμότητας και 

κοινωνικής συνοχής. Αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς δραστηριότητας και 

αφορά ενέργειες κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, 

καθώς και δράσεις, οι οποίες αφορούν την ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική 

ανθρωπίνων πόρων. 

Ο Δήμος Αμαρουσίου φιλοδοξεί να αναδείξει την Ε.Κ.Ε. ως στρατηγική επένδυσης με 

αποκλειστικό στόχο το όφελος των πολιτών, ιδίως εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες και βιώνουν τις δραματικές συνέπειες της πανδημίας Covid - 19 και της  

οικονομικής κρίσης. 

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα του Δήμου Αμαρουσίου έχει εφαρμογή στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό περιβάλλον του και σαφώς προϋποθέτει την καθολική αποδοχή & σύμπνοια  

όλων των εμπλεκομένων μερών.    

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Σχετικά με το εσωτερικό περιβάλλον η  Ε.Κ.Ε. αφορά κυρίως τους υπαλλήλους και 

συνδέεται με θέματα όπως, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η υγεία και η ασφάλεια, 

στοιχεία που συντελούν στη διαχείριση της αλλαγής, την κοινωνική ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα. Υπό αυτή την έννοια έχουν εφαρμογή τα εξής:  

 Οι πάσης φύσεως εκπαιδεύσεις του προσωπικού.  

 Η ύπαρξη ιατρού εργασίας.  

 Η πρόσβαση σε ιατρικά διαγνωστικά κέντρα ή ιατρικές υπηρεσίες με μειωμένες τιμές ή 

δωρεάν.   

 Παροχές της ARTEMIS KARD.  

 Οι ετήσιες εκδηλώσεις των εργαζομένων.  

 

Αναφορικά με το εξωτερικό περιβάλλον, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ανοίξει δίοδο 

επικοινωνίας με τις εταιρίες που βρίσκονται στα διοικητικά του όρια, αλλά και εκτός, με 

σκοπό την προσελκύσει χορηγιών προς όφελος των πολιτών. 

 

Η στρατηγική που εφαρμόζει το Γραφείο Ε.Κ.Ε. ώστε να πετύχει υψηλά και μετρήσιμα  

επίπεδα αποτελεσματικότητας είναι η εξής: 
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1. Αποστολή επιστολών στις επιχειρήσεις με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών, καλώντας τους σε ουσιαστική στήριξη.  

2. Προσωπική επικοινωνία με φυσική παρουσία ή τηλεδιασκέψεις  ή επισκέψεις  στους 

χώρους ενδιαφέροντος  

3. Ευχαριστήριες επιστολές. 

4. Αναρτήσεις στο site του Δήμου Αμαρουσίου.  

5. Αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο 

μέσω δελτίων τύπου.  

 

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει την τύχη να φιλοξενεί τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της 

χώρας, μαζί με ένα δυναμικό πυρήνα τοπικών επιχειρήσεων. Σε μια εποχή γεμάτη 

προκλήσεις, το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα επιβάλλεται να αξιοποιήσει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, επιτυγχάνοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα για την πόλη και 

τους δημότες. Για αυτό το λόγο και στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Γραφείο 

Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επιδιώκοντας  να αναπτύξει τη δράση 

του με ενιαίο, οργανωμένο και μεθοδευμένο τρόπο και όχι πλέον αποσπασματικά καθώς 

και με μετρήσιμα αποτελέσματα, προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης με τίτλο,  

«Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο 

Δήμο Αμαρουσίου σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την Απασχόληση, την 

Πολιτιστική και Κοινωνική Πολιτική και το Περιβάλλον». 

 

Το 2020 εκπονήθηκε μελέτη από το Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης  του Έργου με τίτλο «Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης στο Δήμο Αμαρουσίου σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις για 

την Απασχόληση, την Πολιτιστική και Κοινωνική Πολιτική και το Περιβάλλον» με 

προϋπολογισμό ύψους 24.800,00 €  και στις 13/05/2020 υπεγράφη το συμφωνητικό με 

τον Δήμο Αμαρουσίου και την ανάδοχο του Έργου «Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ACTIONPLUS».  

 

Στην συνέχεια  υπό την επίβλεψη του Γραφείου Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης  για το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαΐου 2020 έως και στις  28 Ιανουαρίου 

2021  όπου και θα  ολοκληρωθεί από την ανάδοχο, είχε την ευθύνη για:  
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 Εποπτεία και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης, συνεργαζόμενο με την 

ανάδοχο επί του συνόλου του προαναφερόμενου Έργου και των προβλεπόμενων 

επιμέρους εργασιών και παρεμβαίνοντας διαμορφωτικά σε όλες τις φάσεις 

υλοποίησης, με βάση τους στόχους, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις 

προτεραιότητες του Δήμου. 

 Διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων/παρατηρήσεων για την τελική σύνταξη των 

πέντε παραδοτέων του Έργου. 

 Σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων και διευθέτηση διαδικασιών για την έκδοση 

των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης. 

 Προετοιμασία Εισηγητικών εγγράφων και παρακολούθηση διαδικασιών για τη  λήψη 

των αναγκαίων Αποφάσεων αποδοχής των Χορηγιών από την Οικονομική Επιτροπή, 

όπως και για την εκτέλεση των απαραίτητων διοικητικών διεργασιών για την 

υλοποίηση και ολοκλήρωση του Έργου, στους  προβλεπόμενους, σύμφωνα με τη 

σύμβαση χρόνους και  με βάση τις διαδικασίες των Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου 

 Συντονισμο=  της αναδο=χου με τις καθ  ́υ= λην αρμο= διες Υπηρεσι=ες και Νομικα=  Προ= σωπα 

του Δήμου για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και την επίτευξη των στόχων του 

Έργου. 

 

Συνολικά παραδόθηκαν,  

1. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020 – 2022. 

2. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣΑΝΑΓΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

– ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.  

3. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 

ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2020 - 2022. 

4. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΧΟΡΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ. 
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Η τελική φάση του Έργου θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021 με την παράδοση του 

5οι παραδοτέου με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ». 

Επιγραμματικά, η μελέτη προτείνει συγκεκριμένη μεθοδολογία εντοπισμού αναγκών και 

προτεραιοποιησής τους καθώς και μόχλευσης χορηγικών πόρων, μεθοδολογία που 

δοκιμάστηκε με επιτυχία, κατά την πιλοτική εφαρμογή που υλοποιήθηκε στο πλαίσιό της.  

 

Πράγματι, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία και τα 

μέτρα αντιμετώπισής της, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν ήταν ιδιαίτερα θετικά, 

τόσο ως προς τον στόχο της προσέλκυσης χορηγικών πόρων αυτό καθαυτό, όσο και ως 

προς την ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με ένα μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων της περιοχής, αποδεικνύοντας την ευστοχία και την αποτελεσματικότητα 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Το Αυτοτελές Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ήταν 

υπεύθυνο επίσης για το πρόγραμμα προσέλκυσης χορηγικών πόρων που είναι σε εξέλιξη, 

κατά το διάστημα αυτό, στον Δήμο Αμαρουσίου. Το Πρόγραμμα υλοποιείται στη βάση της 

μελέτης, με τίτλο «Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης στον Δήμο Αμαρουσίου, σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις».  

Στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος και της επικοινωνίας που αναπτύσσεται με 

τις επιχειρήσεις της περιοχής, η Εταιρεία SASMUNG ELECTRONICS απευθύνει πρόταση 

συνεργασίας προς τον Δήμο Αμαρουσίου, με αντικείμενο την ενημέρωση από την πλευρά 

του για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Coding for Sustainability των εκπαιδευτικών των 

σχολείων της περιοχής καθώς και των εργαζομένων σε υπηρεσίες και δομές του, που 

υλοποιούν εκπαιδευτικό έργο (εκπαιδευτικά προγράμματα Βιβλιοθήκης, Μουσείων, 

Ωδείων κ.ά. Πολιτιστικών φορέων του).  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γενικότερα απασχολούμενους σε 

προγράμματα εκπαίδευσης και αποτελεί ένα μεθολογικό εργαλείο αξιοποίησης της 

σύγχρονης τεχνολογίας με ευρεία εφαρμογή σε ποικίλα πεδία, από το πεδίο των 

μαθημάτων STEM έως το πεδίο της περιβαλλοντικής και της καλλιτεχνικής  εκπαίδευσης. 
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Τέλος σημειώνεται ότι, το Πρόγραμμα συνοδεύεται με παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(30 tablets -A7 και S5e- και 33 Smartphones Galaxy A30s), για τη διάρκεια υλοποίησής 

του. (Δεκέμβριος 2020 – Ιούνιος 2021).   

2.  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων του Δήμου 

Αμαρουσίου, που υλοποιείται με βάση τη μελέτη «Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης 

δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) στον Δήμο Αμαρουσίου, σε συνεργασία 

με ιδιωτικές επιχειρήσεις», ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ  ανταποκρινόμενος θετικά, προσφέρει προς 

τους κατοίκους του Αμαρουσίου ένα σύνολο Ειδικών Προνομίων Υγείας. Συγκεκριμένα, 

παρέχει αναβαθμισμένες –  συγκριτικά με τις έως τώρα προβλεπόμενες - υπηρεσίες 

Υγείας προς τους κατόχους της Artemis Card, οι οποίοι μπορούν να κάνουν χρήση των 

νέων υπηρεσιών αυτών, στα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και στην Παιδιατρική Κλινική 

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.  

Στο πλαίσιο συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα Νομικά Προσωπικά του Δήμου 

Αμαρουσίου το Αυτοτελές Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

συμμετέχει και στηρίζει πολλές δράσεις τους, που αφορούν ενέργειες, όπως  υπηρεσίες 

υποστήριξης, προώθησης και ενδυνάμωσης της  επιχειρηματικότητας στον Δήμο 

Αμαρουσίου, καταπολέμηση της ανεργίας, πρόληψη μέτρων κατά της πανδημίας Covid - 

19, κ.α. Επίσης διατηρεί  συνεργασία με όλους τους τοπικούς πολιτιστικούς, αθλητικούς 

και εξωραϊστικούς συλλόγους του Δήμου με σκοπό την συστηματική στήριξη των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων.  
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6. Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς 

Ο Εθελοντισμός είναι μια αξία που μπορεί να δώσει πολλά εφόδια στους νέους και στην 

κοινωνία γενικότερα. Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι ένας από τους πρώτους  Δήμους που έχει 

αναδείξει τον Εθελοντισμό. Ο Εθελοντισμός είναι μια πράξη προσφοράς και απολαβής 

ταυτόχρονα. Στο Δήμο μας, το Γραφείο Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς έχει ως σκοπό την 

προώθηση του ιδεώδες του Εθελοντισμού και την ανάπτυξη των νέων μορφών του.  

Πρωταρχικοί στόχοι αποτελούν η ενθάρρυνση της συμμετοχής των Εθελοντών στα 

τοπικά δρώμενα και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εθελοντικής κοινωνικής 

δράσης. 

 

Οι δράσεις του Γραφείου το 2020  συνοψίζονται στις ακόλουθες: 

1. Καθημερινή ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα αιτήματα τους.  

2. Παραλαβή και επεξεργασία αιτήσεων των πολιτών για συμμετοχή σε εθελοντικά 

προγράμματα σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), για την παροχή εθελοντικής εργασίας στις κοινωνικές υποδομές του 

Δήμου Αμαρουσίου. 

3. Υποστήριξη στην συνέχιση του προγράμματος των Δημοτικών Λαχανόκηπων του 

Δήμου Αμαρουσίου. 

4. Τέλος, μια πολύ σημαντική ενέργεια που ξεκινήσαμε το 2020 και δρομολογήσαμε όλες 

τις διαδικασίες προκειμένου να προχωρήσει σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, 

είναι η «Δημιουργία μητρώου εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων», η  οποία θα 

διευκολύνει πολύ την οργάνωση του προγράμματος εθελοντισμού του Δήμου μας. 
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Απολογισμός Πεπραγμένων Υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου 2020 

 

Στο Α΄ Τευ= χος του Απολογισμού πεπραγμένων έτους 2020 του Δήμου Αμαρουσίου, 

Ενότητα ΙΙΙ, περιλαμβάνονται αναλυτικά τα απολογιστικά στοιχεία των υπηρεσιακών 

ενεργειών για κάθε Διεύθυνση ως ακολούθως: 

 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

(Α) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με τον Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Αμαρουσίου (Φ.Ε.Κ. 2519/τ.Β’/08-10-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), οι 

αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικού Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Διοίκησης & 

Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι οι εξής: 

 Εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται στο Δήμο από τους εκλογικούς νόμους, 

καθώς και τις υποχρεώσεις αυτού, ως Οργάνου της Κρατικής Διοίκησης. 

 Εκτελεί κάθε εργασία που έχει σχέση με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των 

Ευρωεκλογών, των Βουλευτικών, των Περιφερειακών και των Δημοτικών Εκλογών, 

όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά, εκλογική νομοθεσία. 

 Μεριμνά για την ενημέρωση των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων σε σχέση με την 

ορκωμοσία τους και την εγκατάστασή τους στο Δήμο. 

 Προβαίνει στην έκδοση αποφάσεων ορισμού Αντιδημάρχων και των αρμοδιοτήτων 

αυτών. 

 Τηρεί φάκελο Δημοτικών Αρχόντων. 

 Προβαίνει στη σύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και 

εισηγείται ιεραρχικά τις τροποποιήσεις καθώς και τις προσαρμογές αυτού στις 

ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. 

 Προβαίνει στις απαιτούμενες διαδικασίες για τα ταχυδρομικά τέλη. 

 Ανακοινώνει στο προσωπικό τις εγκύκλιες διατάξεις των υπηρεσιών. 

 Χορηγεί βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση. 

 Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για επιχορηγήσεις συλλόγων κ.ά. τηρώντας 

σχετικούς φακέλους για τον καθένα. 
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 Προβαίνει στην ανάρτηση, στο πλαίσιο των δημοσίων ανακοινώσεων, όλων των 

επιδιδομένων στο Δήμο αποφάσεων, κλήσεων, προγραμμάτων κ.ά., με την 

υποχρέωση έγκαιρης συλλογής αυτών σε εύλογο χρόνο, αρχειοθέτησής τους και 

καταστροφής τους, τηρούμενης της καθορισμένης διαδικασίας. 

 Έχει την ευθύνη για την άμεση αποστολή και παράδοση πιστοποιητικών και άλλων 

δημοσίων εν γένει εγγράφων στα όρια του νομού Αττικής. 

 Φροντίζει για τη συμμετοχή της Τοπικής Αρχής και του υπαλληλικού προσωπικού, 

κατά περίπτωση, σε διεθνείς συναντήσεις –σεμινάρια− συνέδρια, που γίνονται στο 

εξωτερικό ή εσωτερικό, με θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών 

του Δήμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα. 

 Επιμελείται όλες τις διαδικασίες μετάβασης στο εσωτερικό και εξωτερικό Δημοτικής 

Αντιπροσωπείας (Δήμαρχος, Θεσμικοί Παράγοντες, Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

Υπηρεσιακοί παράγοντες και μη). 

 Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου 

που αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του. 

 Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), 

από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για 

την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία 

του τμήματος. 

 Υποδέχεται και εποπτεύει μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από το 

συμβατικό πλαίσιο των δύο μερών (εκπαιδευτικός φορέας, Δήμος Αμαρουσίου). Στο 

πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύει σε σχέση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα και αναδεικνύει 

τις καλές πρακτικές και τις καινοτομικές εφαρμογές που έχουν παραχθεί από τις 

δημοτικές υπηρεσίες. 

 Διευκολύνει και μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που διαθέτει σε 

φιλοξενούμενα στελέχη και υπαλλήλους ΟΤΑ από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο 

πλαίσιο υλοποίησης διμερών και ολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και 

κοινοτικών προγραμμάτων. 

 Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου 
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Δυναμικού. Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 

αποκτάται από τις δράσεις αυτές. 

 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας. 

 Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. 

 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. 

 Το Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού, κατά το έτος 2020, προέβη στις κάτωθι 

ενέργειες: 

1. Έκδοση βεβαιώσεων Μονίμου Κατοικίας. 

Εκδόθηκαν από το Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού εκατό δώδεκα (112) 

βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση και τριακόσιες πενήντα τρεις (353) 

για κάθε νόμιμη χρήση.   

Το Τμήμα δέχτηκε πολλά ερωτήματα από πολίτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν για όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας, 

προκειμένου να εκδοθεί γι’ αυτούς βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.  

2. Αναρτήσεις εγγράφων (τοιχοκόλληση). 

Αναρτήθηκαν εκατόν πενήντα επτά (157) εγγράφων υπηρεσιών και φορέων π.χ 

Υπουργεία, ιδρύματα (με αποστολή αποδεικτικού ανάρτησης). 

3. Παραλαβή δικογράφων.  

Από το Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού, παρελήφθησαν, δικόγραφα, με 

παραλη= πτες Αγνω= στου Διαμονη= ς και για τη Νομικη=  Υπηρεσι=α του Δη= μου μας.  με την υπ  ́

αρ. 441/30-10-2020 (αρ. πρωτ. 43328/30-10-2020) απόφαση Δημάρχου, η ως άνω 

αρμοδιότητα αφαιρέθηκε από το Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού.   

4. Επιδόσεις. 

Πραγματοποιήθηκαν εκατόν είκοσι (120) επιδόσεις εγγράφων σε πολίτες, εταιρείες κλπ., 

για λογαριασμό άλλων Δήμων, Δημόσιων Υπηρεσιών κλπ, με αποστολή αποδεικτικού 

επίδοσης.   
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5. Γνήσιο υπογραφής. 

Το Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού βεβαιώνει το γνήσιο υπογραφής, σε πολίτες 

καθώς και σε όλο το προσωπικό του Δήμου. Ο συνολικός αριθμός των βεβαιώσεων 

γνήσιου υπογραφής για το έτος 2020, ξεπέρασε τις χίλιες (1.000). 

6. Αντικατάσταση και ορκωμοσία Δημοτικών Συμβούλων.  

Το 2020 υπήρξαν τέσσερεις (4) παραιτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, με τις αντίστοιχες 

αντικαταστάσεις. Συγκεκριμένα οι παραιτηθέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Αθανάσιος 

Φωτόπουλος, Άννα Φωτοπούλου – Νταλαμπέη, Δημήτριος Πολυχρονιάδης και Μάριος 

Ψαραδέλλης, αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τους Ειρήνη Σίμου, Δημήτριο 

Κουτσουβάλη, Αναστάσιο Σπυρόπουλο και Δημήτριο Γαρδέλη. 

7. Αλληλογραφία. 

Στο Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού, για το έτος 2020, χρεώθηκαν, 

διεκπεραιώθηκαν και αρχειοθετήθηκαν συνολικά χίλια τριακόσια σαράντα τρία (1.343) 

έγγραφα. 

8.  Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

Το 2020 προβήκαμε σε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 

του Δήμου Αμαρουσίου, για τη Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου 119/2020 -  αρ. πρωτ. 20531/12-06-2020 -  ΑΔΑ: 6Ε72ΩΨ9-958). 

Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Αναμένετε η σχετική έγκριση από το Δ’ Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο.   

9.  Ταξίδια.  

Κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκε μία (1) μετάβαση υπαλλήλου στα Ιωάννινα, για 

συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), με θέμα «Βασικές γνώσεις σε θέματα ασφαλείας 

πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων Υπουργείου Εσωτερικού (αρ. απόφασης 

Δημάρχου 113/13-03-2020, ΑΔΑ: ΩΟ55ΩΨ9-ΘΤΜ). 
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10. Προϋπολογισμός. 

Το Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού κατέγραψε και διαβίβασε στο αρμόδιο Τμήμα 

του Δήμου, στοιχεία σχετικά με τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του Τμήματος, 

οικονομικού έτους 2021. 

 

 (Β) ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Γενικές ενέργειες έτους 2020: 

 Διεξαγωγή όλων των υπηρεσιακών υποθέσεων που αφορούσαν σε θέματα του 

τακτικού και του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, προσωπικού του Δήμου, π.χ. 

μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση (προαγωγές, εντάξεις, επανεντάξεις, 

μετατάξεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις, μονιμοποιήσεις, αναγνώριση προϋποθέσεων 

για οικονομικές παροχές, χορήγηση αδειών, εφαρμογή Πειθαρχικού Δικαίου, 

τακτοποίηση ασφαλιστικών ζητημάτων γενικώς, λύση σχέσης εργασίας κ.λπ.). 

 Σύνταξη εισηγήσεων για θέματα υπηρεσιακών συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4369/2016 & Ν. 4354/2015. 

 Τήρηση των ατομικών φακέλων για όλο το προσωπικό. 

 Τήρηση πίνακα που εμφανίζει την οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και 

την κατανομή του προσωπικού στις αντίστοιχες θέσεις. 

 Σύνταξη των πινάκων αρχαιότητας των υπαλλήλων και άλλων παρεμφερών πινάκων. 

 Διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης της απογραφής του προσωπικού στο Μητρώο 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. 

 Σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων, συγκέντρωση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και αναγκαίες ενέργειες για την διεκπεραίωση απονομής συντάξεων.  

 Έκδοση αποζημιώσεων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. μετά την κοινοποίηση οριστικής απόφασης 

Διευθυντή Ι.Κ.Α. περί απονομής σύνταξης γήρατος. 

 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων.  
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 Εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την υπηρεσιακή γενικά κατάσταση του εν 

ενεργεία προσωπικού (τακτικού και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου). 

 Ανακοινώσεις στο προσωπικό των εγκυκλίων διατάξεων και αποφάσεων Δημάρχου, 

που αφορούν την κατάσταση του προσωπικού και τη λειτουργία των υπηρεσιών. 

 Ανακοίνωση στο προσωπικό του ισχύοντος κάθε φορά ωραρίου εργασίας και 

επίβλεψη της ακριβής τήρησής του. 

 Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων για όλο το προσωπικό με βάση ανάλογα 

παραστατικά στοιχεία σχετικά με την καθημερινή παρουσία. 

 Μεριμνά για την τακτική και έγκαιρη πληρωμή των κάθε είδους αποδοχών του 

προσωπικού του Δήμου. 

 Αποστολή μηνιαίων ΑΠΔ στο Ι.Κ.Α. 

 Αποστολή μηνιαίου προγραμματισμού βαρδιών στο ΣΕΠΕ. 

 Διαδικασία παράδοσης των ατομικών δελτίων εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. στους 

δικαιούχους εργαζόμενους. 

 Συλλογή δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταβολή βοηθημάτων, 

πρόσθετης αποζημίωσης ή επιδομάτων στο προσωπικό του Δήμου γενικά. 

 Χορήγηση καταστάσεων προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου για εκπόνηση – 

σύνταξη μελετών, διαγωνισμών κλπ.  

 Απαντήσεις σε αιτήσεις. 

 Μηνιαία παρακράτηση και έκδοση βεβαιώσεων δανείων (Τ.Π.Δ., Eurobank και Ταχ. 

Ταμιευτηρίου). 

 Σύνταξη διαπιστωτικών πράξεων Δημάρχου χορήγησης ανωτέρω μισθολογικού 

κλιμακίου λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας.  

 Έκδοση πιστοποιητικών Υπηρεσιακών μεταβολών.  

 Τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Δήμου. 
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 Τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.  

 Έκδοση βεβαιώσεων φόρου εισοδήματος και υποβολής αντίστοιχων καταστάσεων 

στην εφορία. 

 Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου (ανατροφής, τοκετού – λοχείας, αναπηρίας). 

 Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών. 

 Έκδοση αποφάσεων αδειών του προσωπικού (κανονικών αδειών, ειδικών αδειών, 

ασθενειών). 

 Έκδοση αποφάσεων χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε τακτικούς υπαλλήλους 

(Υγειονομική Επιτροπή). 

 Συντονισμός της διαδικασίας συμμετοχής των τακτικών υπαλλήλων και προσωπικού 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε προγράμματα επιμόρφωσης. 

 Σύνταξη και αποστολή της μηνιαίας απογραφής μέσω Internet (Κόμβος). 

 Ενημέρωση πληροφοριακού Συστήματος (Σ.Ε.Π.Ε.- Ο.Α.Ε.Δ.) - ΕΡΓΑΝΗ. 

 Ανάρτηση διοικητικών εγγράφων στο διαδικτυακό πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 Αλληλογραφία με φορείς του Δημοσίου (Υπουργεία, Αποκεντρωμένη, Δικαστικές 

Αρχές κλπ.) 

 Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, βεβαιώσεων και λοιπών δικαιολογητικών των 

υπαλλήλων του Δήμου. 

 Έλεγχος ποινικού μητρώου των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων του Δήμου.   

 Διαδικασία υπολογισμού υπερωριακής απασχόλησης των τακτικών υπαλλήλων.   

 Διαδικασία ηλεκτρονικής αποτύπωσης όλου του προσωπικού του Δήμου (Μόνιμοι – 

Ι.Δ.Α.Χ.). 

 Παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 2 & 8 του Στατιστικού Νόμου 

3832/2010. 
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 Διαδικασία υποβολής αιτημάτων στον ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση – αναπλήρωση 

διοριστέων από την υπ’ αρ. 1/249Μ/2008 προκήρυξη του Δήμου Αμαρουσίου για όλες 

τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). 

 Διαδικασία ανανέωσης γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας (ΚΕΠΑ). 

 Διαδικασία ανάρτησης ψηφιακού οργανογράμματος σε ηλεκτρονική εφαρμογή του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Διαδικασία συνεχούς ενημέρωσης – επικαιροποίησης, διόρθωσης Ειδικών 

Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας όλων των υπαλλήλων του Δήμου καθώς και των 

κενών - δεσμευμένων θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Συνέργειες με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Γραφεία για την 

προετοιμασία της ανάρτησης του ψηφιακού οργανογράμματος και των 

περιγραμμάτων εργασίας.  

 Διαδικασίες που αφορούν την έγκριση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στα πλαίσια 

του προγραμματισμού προσλήψεων κάθε τρέχοντος  έτους.  

 Διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων μόνιμου προσωπικού έτους 2021. 

 Διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών 

υπηρεσιών  κάθε τρέχοντος έτους. 

 Ενέργειες για την συμμετοχή του Δήμου στο πλαίσιο διενέργειας του Εθνικού 

Συστήματος Κινητικότητας. 

Ειδικές Ενέργειες που έγιναν το 2019: 

 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 29 ατόμων δυνάμει δικαστικών αποφάσεων. 

 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 1 ατόμου δυνάμει ασφαλιστικών μέτρων.  

   Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 20 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 

παροδικών αναγκών  του Δήμου με σύμβαση εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ. και διάρκεια 3 μηνών. 

   Διαδικασία πρόσληψης και αντικατάστασης προσωπικού 52 ατόμων  για την κάλυψη 

αναγκών καθαριότητας Σχολικών Μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (48 

πλήρους απασχόλησης και 4 μερικής) και διάρκεια από την υπογραφή της έως και την 

λήξη του διδακτικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 50175/07.08.2020 
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κοινής απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και της υπ’αρ.πρωτ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. /134/15827/ 19.08.2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 

της αρ. 33/2006 ΠΥΣ . 

   Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 143 ατόμων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4745/2020 & Ν.4764/2020. 

   Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 5 ατόμων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 Ν.4722/2020. 

   Διαδικασία πρόσληψης 11 νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων δυνάμει των οριστικών 

αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018. 

   Διαδικασία πρόσληψης 23 ατόμων ως μόνιμο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (ΠΕ, 

ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/249Μ/2008 προκήρυξη του Δήμου Αμαρουσίου 

και μετά από αποφάσεις του ΑΣΕΠ. 

   Διαδικασία μετάταξης 1 ατόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Ν.4440/2016. 

   Διαδικασία απόσπασης 1 ατόμου με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 5,7 και 12 του Ν.4440/2016 περί απόσπασης υπαλλήλου. 

   Διαδικασία παράτασης 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-

2020, για την υλοποίηση των υποέργων: α) «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή 

Συσσιτίου» και β) «Κοινωνικό Φαρμακείο».   

   Διαδικασία πρόσληψης 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-

2020, για την υλοποίηση του υποέργου:  «Κοινωνικό Φαρμακείο».   

   Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Αττική» 2014-2020, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία 

¨Κέντρου Κοινότητας¨ Δήμου Αμαρουσίου». 
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   Διαδικασία παράτασης προσωπικού 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Αττική» 2014-2020, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία 

¨Κέντρου Κοινότητας¨ Δήμου Αμαρουσίου». 

   Διαδικασία πρόσληψης 7 ασκούμενων δικηγόρων με σύμβαση εργασίας διάρκειας 6 

μηνών. 

   Διαδικασία παράτασης σύμβασης εργασίας 4 ασκούμενων δικηγόρων διάρκειας 6 

μηνών.  

   Διαδικασία λύσης σύμβασης 1 Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου. 

   Διαδικασία πρόσληψης 4 Ειδικών Συμβούλων του Δημάρχου. 

   Διαδικασία πρόσληψης (ως επιβλέπων φορέας) απασχόλησης και τοποθέτησης 140 

ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, 

ωφελούμενων της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 του Ο.Α.Ε.Δ., στο πλαίσιο της 

δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 

2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το Ε.Κ.Τ. και ως προς 

το εθνικό σκέλος από τον Ο.Α.Ε.Δ.». 

   Διαδικασία σύνταξης καταλόγου υπόχρεων προσώπων σε Δήλωση Περιουσιακής 

Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων. 

   Διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων α) Τεχνικών Ασφαλείας και β) Ιατρού Εργασίας. 

   Διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων του Δήμου μας σε εφαρμογή των διατάξεων 

του Ν. 4369/2016. 

   Συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις & Αυτοτελή Γραφεία για την διαδικασία σωστής 

καταχώρησης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου αξιολογούμενων 

και  αξιολογητών προκειμένου να επιτευχθεί η αξιολόγησή όλου του προσωπικού. 

   Διαδικασία καταχώρησης νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων των προκηρύξεων 3Κ/2018 & 

1/249Μ/2008 του ΑΣΕΠ, Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., ασφαλιστικών μέτρων, καθαριότητας σχολικών 

μονάδων, σπουδαστών Τ.Ε.Ι, Ειδικών Συμβούλων & συνεργατών Δημάρχου, Δικηγόρων 
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καθώς και ατόμων για την αντιμετώπιση του κορωνοῑού στο Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.  

   Διαδικασίες που αφορούσαν τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2020, κατόπιν 

έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 2 θέσεων μόνιμου προσωπικού (Π.Ε. 

Πολιτικών Μηχανικών – Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) καθώς και μιας ειδικής θέσης 

Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή. 

   Διαδικασίες που αφορούσαν τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021 τις οποίες 

ακολούθησε η έγκριση από την αρμόδια επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 2 θέσεων μόνιμου 

προσωπικού (Π.Ε. Περιβάλλοντος – Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών). 

   Διαδικασίες που αφορούσαν τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού (73 θέσεις) ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2020. 

   Συμμετοχή στον κύκλο κινητικότητας έτους 2020- αίτημα για 112 θέσεις- έγκριση 98 

θέσεων - ενέργειες που ακολούθησαν την έγκριση. 

   Έκδοση απόφασης κατανομής του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων (μόνιμων, 

Ι.Δ.Α.Χ. και Δικηγόρων/ Νομικών Συμβούλων) ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, 

όπως και των υφιστάμενων κενών και δεσμευμένων οργανικών θέσεων στις οργανικές 

μονάδες του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 

   Διαδικασία έκδοσης αποζημιώσεων. 

   Διαδικασία έκδοσης απονομής συντάξεων. 

 Έκδοση Βεβαιώσεων Δημάρχου περί έναρξης εξαγοράς βαρέων και αλληλογραφία προς 

διάφορα ασφαλιστικά ταμεία. 

   Υποβολή Μηνιαίου Προγραμματισμού Βαρδιών, πίνακας Ε4 Συμπληρωματικός 

ωραρίου στο ΣΕΠΕ. 

   Συμπλήρωση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου με το σύνολο των προσλήψεων 

ατόμων για την αντιμετώπιση του κορωνοῑού σε κάθε μεταβολή καθώς και ανάρτηση 

αυτού στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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   Διαδικασία ηλεκτρονικής αποτύπωσης και ψηφιοποίησης των φακέλων του 

νεοεισερχόμενου προσωπικού του Δήμου (Μόνιμοι – ΙΔΑΧ). 

   Διαδικασία επικαιροποίησης, διόρθωσης και ενημέρωσης ψηφιακού οργανογράμματος 

σε ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών. 

   Διαδικασία επικαιροποίησης, διόρθωσης, ενημέρωσης Ειδικών Περιγραμμάτων 

Θέσεων Εργασίας όλων των υπαλλήλων του Δήμου καθώς και των κενών - δεσμευμένων 

θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

   Συνεργασία/επικοινωνία/συναντήσεις  με όλες τις Διευθύνσεις και αυτοτελή Γραφεία 

που αφορούσαν θέματα του προσωπικού, την αξιολόγηση του προσωπικού,  

περιγράμματα θέσεων εργασίας, υπερωρίες του προσωπικού κ.τλ. 

   Συνεργασία και Επικοινωνία με Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κ.ά. . 

   Άνοιγμα καρτελών μισθοδοσίας και ατομικών στοιχείων στο πρόγραμμα DATA. 

   Ανάρτηση στοιχείων σε ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με 

την διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών για το πρώτο εξάμηνο του 2020. 

   Αποστολή στοιχείων σε ειδική εφαρμογή παρακολούθησης στο Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, για την παρακολούθηση της στελέχωσης των 

υπηρεσιών του Δήμου κατά την έκτακτη  περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης λόγω 

COVID-19 (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/2020 ). 

   Διαβίβαση πίνακα με οικονομικά στοιχεία υπερωριακής απασχόλησης σε ειδική 

πλατφόρμα  για το πρώτο τρίμηνο του 2020 στο Υπουργείο Εσωτερικών για το Γενικό 

Λογιστη= ριο του Κρα= τους (σχετικο=  το υπ άριθ. 2/28075/ΔΕΠ/03-07-2020 έγγραφο). 

   Ατομικά δελτία μισθολογικής κατάταξης, επιδόματα (οικογενειακό,  κ.λπ.) σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, σε περιπτώσεις νεοδιοριζόμενων ή μεταβολής 

υφιστάμενου υπαλλήλου.  

   Διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 

4354/2015, σε περιπτώσεις νεοδιοριζόμενων ή χορήγηση κλιμακίου μισθολογικής 

εξέλιξης υφιστάμενων υπαλλήλων.   
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   Ατομικά δελτία βαθμολογικής κατάταξης σύμφωνα με το Ν. 4369/2016, σε 

περιπτώσεις νεοδιοριζόμενων ή μεταβολής υφιστάμενου υπαλλήλου 

   Διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης των υπαλλήλων σε νέους βαθμούς σύμφωνα με το 

Ν. 4369/2016, σε περιπτώσεις νεοδιοριζόμενων ή μεταβολής υφιστάμενου υπαλλήλου.  

   Εισηγήσεις στο Δ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση πινάκων 

προακτέων μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

93 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α/2017). 

   Αρχειοθέτηση και συγκέντρωση δικαιολογητικών από τον ατομικό φάκελο των 

υπαλλήλων  για την έκδοση της 1ης μισθοδοτικής κατάστασης  νεοπροσλαμβανόμενων. 

   Σχετικά με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των 

Τ.Ε.Ι.», προέβη στη διαδικασία πρόσληψης 4 σπουδαστών ιδρυμάτων διαφόρων 

ειδικοτήτων για πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών.  

   Διαδικασία υπολογισμού υπερωριακής απασχόλησης των τακτικών υπαλλήλων. 

   Σχετικά με το αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΧ/Φ.34/42/οικ.33906 έγγραφο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προέβη στον έλεγχο 

νομιμότητας των πτυχίων, των πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού 

μητρώου των υπαλλήλων.  

   Έλεγχος ποινικού μητρώου των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων του Δήμου. 

   Διαδικασία και Μέτρα στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19 όσον 

αφορά: 1) τις άδειες Ειδικού Σκοπού- Διευκολύνσεις Γονέων, 2) Προστασία Ομάδων 

Αυξημένου Κινδύνου και 3) Παρουσιολόγιο COVID-19. 

 (Γ) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

1. Εισερχόμενα έγγραφα: 350 

Προς ενέργεια 330 έγγραφα και συγκεκριμένα: 

- Διεκπεραιώθηκαν 33 αιτήσεις για απαλλαγή/μείωση Δημοτικών Τελών και 23 

αιτη= σεις για διακοπη=  απαλλαγη= ς Δημοτικω= ν Τελω= ν, συ= μφωνα με τις υπ  ́ αριθ. 

395/2011 και 82/2012 Α.Δ.Σ. 
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- Εκδόθηκαν 6 αποφάσεις για παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης 

ανασφάλιστων. 

- Διεκπεραιώθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες (30 αιτήματα) στο πλαίσιο της Εποπτείας 

Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών – Μ.Φ.Π.Α.Δ. (εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού), οι 

οποίοι λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου. 

- Πραγματοποιήθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες (30 αιτήματα) στο πλαίσιο της 

Εποπτείας Φιλανθρωπικών Σωματείων και Ιδρυμάτων που εδρεύουν εντός των ορίων 

του Δήμου Αμαρουσίου. 

- Διεκπεραιώθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες για την χορήγηση διατακτικών αγοράς 

τροφίμων για το Πάσχα του 2020, σε 199 οικονομικά αδύναμους δημότες-κατοίκους  

Αμαρουσίου. 

- Δόθηκε έγκυρη πληροφόρηση σε 120 πολίτες για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής. 

2. Κοινωνικές Δομές 

- Κέντρο Κοινότητας, εξυπηρετήθηκαν συνολικά 1.298 άτομα, εκ των οποίων: 

 Αιτήσεις για Επίδομα Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 21 

 Αιτήσεις για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: 492 

 Αιτήσεις για Επίδομα Στέγασης:  393 

 Αιτήσεις για Προνοιακές Αναπηρικές Παροχές: 293 

 Υποδοχή – ενημέρωση - υποστήριξη: 99  

3. Κοινωνικό Φαρμακείο, πραγματοποιήθηκαν 1.648 παροχές φαρμάκων και 

φαρμακευτικού υλικού. 

4. Κοινωνικό Παντοπωλείο - Συσσίτιο, πραγματοποιήθηκαν 2.300 παροχές 

συσσιτίου και κοινωνικού παντοπωλείου. 

 

(Δ) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου Αμαρουσίου έχει ως κύριο καθήκον 

την πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του Δήμου και των φορέων 

του (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., Σχολικές Επιτροπές, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου 

κλπ), είτε αυτές στεγάζονται στο Δημαρχείο, είτε στα υπόλοιπα κτίρια του Δήμου μας. Ως 

τάξη μεγέθους, πρόκειται για περισσότερες από 450 θέσεις εργασίας. 

Σε αυτές τις θέσεις, δεν περιλαμβάνονται οι συλλογικοί φορείς της πόλης που φιλοξενεί ο 

Δήμος σε κτίριά του (Αμαρυσία Εστία, Περιηγητικός Σύλλογος, Διαδημοτικό Δίκτυο 
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Υγείας, ΣΠΑΠ, κ.ά), στα οποία η τεχνική υποστήριξη παρέχεται αποσπασματικά (όταν 

ζητείται). Δεν περιλαμβάνονται, επίσης, τα πενήντα πέντε (55) δημόσια σχολεία της 

πόλης μας, στα οποία παρέχεται κατά περίπτωση τεχνική υποστήριξη σε θέματα 

δικτύων, τηλεφωνίας, διαδικτύου, κλπ. 

Αναλυτικότερα, το Τμήμα Πληροφορικής και Πληροφορικής έχει τις παρακάτω 

αρμοδιότητες και καθήκοντα καθώς και ό,τι άλλο απορρέει ή σχετίζεται με αυτά: 

∙ Υποστήριξη των υπολογιστών (εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και 

εφαρμογών, σύνδεση στο δίκτυο, επισκευές, επίλυση προβλημάτων σε υλικό και 

λογισμικό). 

∙ Υποστήριξη των εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φαξ, σαρωτών, φωτοτυπικών, κλπ. 

∙ Προληπτική συντήρηση, καθαρισμός και έλεγχος των υπολογιστών. 

∙ Τήρηση βάσης δεδομένων με όλο το μηχανογραφικό εξοπλισμό. 

∙ Υποστήριξη όλων των εφαρμογών λογισμικού, τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο. 

∙ Υποστήριξη των χρηστών, σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν και για 

οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται, κατά τη χρήση του μηχανογραφικού εξοπλισμού. 

∙ Ανάπτυξη, υποστήριξη και επέκταση των δικτύων του Δήμου, στο Δημαρχείο και στα 

επιμέρους κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες και φορείς του Δήμου. 

∙ Διαχείριση των servers και της δικτυακής υποδομής του Δήμου (administration). 

∙ Διαχείριση συνολικά της τηλεφωνίας και των τηλεφωνικών κέντρων του Δήμου, 

καθώς και τήρηση των τηλεφωνικών καταλόγων, υπηρεσιών και υπαλλήλων. 

∙ Ανάπτυξη και υποστήριξη εξειδικευμένου λογισμικού στις υπηρεσίες του Δήμου και 

στον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., σε ειδικές περιπτώσεις. 

∙ Ανάπτυξη, συντήρηση και ενημέρωση - επικαιροποίηση του portal (maroussi.gr) και 

των λοιπών ιστοσελίδων του Δήμου (voreeios.gr, mfida.gr, cinemaroussi.gr). 

∙ Έρευνες αγοράς και σύνταξη μελετών για αγορές hardware, software, αναλωσίμων και 

υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής. 

∙ Σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού, ετήσιου πλάνου δράσεων και λοιπών 

αναφορών προς τη Διοίκηση. 

∙ Υποστήριξη της συμμετοχής του Δήμου σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα αντικείμενα του Τμήματος καλύπτουν ένα πολύ 

μεγάλο φάσμα από τον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. 

Όπως κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του 2020, το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

εκτέλεσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθήκοντά του, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη 

φροντίδα για την καλή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών 

συστημάτων, φροντίζοντας να είναι ικανοποιημένη η Διοίκηση και όλοι οι υπάλληλοι του 

Δήμου μας, εντός και εκτός του Δημαρχείου. 

Παρατίθεται ενδεικτική λίστα των κυριότερων εξωτερικών υπηρεσιών-κτιρίων που 

υποστηρίζονται πλήρως ως προς τη μηχανογράφηση και τις τηλεπικοινωνίες: 

ΑΑ Υπηρεσία Διεύθυνση Θέσεις 

1 Κ.Ε.Π., Ο.Κ.ΟΙ.Π.Α.Δ.Α., Πολυϊατρείο, Πρόνοια, κλπ Παλαιολόγου 9 40 

2 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Αμαξοστάσιο Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 41 30 

3 Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Βασ.Σοφίας 85 6 

4 Αθλητικό Κέντρο & Δημοτικό Κολυμβητήριο Αναξαγόρα & Κυπρ.Αγωνιστών 9 

5 Βορέειος Βιβλιοθήκη Μιλτιάδου 30 & Δραγούμη 8 

6 Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, ΚΑΠΗ Πλατ.Εργατικών Κατοικιών 6 

7 ΚΑΠΗ Κεντρικό Περικλέους 22 6 

8 Ωδείο οδού Νιόβης Νιόβης 7 3 

9 Κ.Ε.Π. παράρτημα Ανατολικού Αμαρουσίου, ΚΑΠΗ Μεσογείων 82 4 

10 Ωδείο οδού Αγίας Ελεούσης Αγ.Ελεούσης 116 3 

11 Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Βασ.Ολγας 26 & Πλάτωνος 1 3 

12 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καϊρη 2 & Κυπρ.Αγωνιστών 3 

13 Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών Βορ.Ηπείρου 27 & Μεσογείων 3 

14 Ολυμπιακή Δημοτική Πινακοθήκη 'Σπύρος Λούης' Βασ.Σοφίας (παλ.Δημαρχείο) 1 

15 Γεύμα Αγάπης & Κοινωνικό Παντοπωλείο Σουρή & Πλαστήρα 1 

16 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμΕΑ /Αλτσχάιμερ Ζήνωνος Ελαιάτη 8 1 

17 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (διάσπαρτα σε 11 κτίρια) 11 

 

Εκτός από τα κύρια καθήκοντά τους, τα στελέχη του Τμήματος Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών συμμετείχαν σε επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, 

καθώς και σε επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών. 
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Εκπονήθηκαν, επίσης, όλες οι απαραίτητες μελέτες για την προμήθεια υλικών και 

υπηρεσιών που σχετίζονται με τα αντικείμενα του τμήματος, όπως περιληπτικά 

αναφέρονται: 

1. Δημιουργία κεντρικού διαδικτυακού τόπου (portal), προϋπολογισμού: 19.840,00 €. 

2. Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 

υπηρεσίες ανανέωσης του Antivirus, προϋπολογισμού 60.668€. (δεν προχώρησε διότι 

η Διοίκηση ζήτησε τροποποιήσεις). 

3. Προμήθεια φορητών Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης υπολογιστών, στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19, προϋπολογισμού 14.694,00 €. 

4. Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 

υπηρεσίες ανανέωσης του Antivirus, προϋπολογισμού 60.668,00 €. 

5. Προμήθεια Η/Υ και λοιπών ειδών πληροφορικής, προϋπολογισμού 24.800,00 €. 

6. Υπηρεσίες τεχνικής & λειτουργικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτικών 

και λοιπών μηχανών γραφείου, προϋπολογισμού 24.800,00 €. 

Εκτός από τις παραπάνω ολοκληρωμένες «τακτικές» μελέτες, πραγματοποιήθηκαν 

έρευνες αγοράς και συντάχθηκαν προδιαγραφές και προϋπολογισμοί για την προμήθεια 

63 laptops, για τηλεργασία, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού Covid19. 

Συντάχθηκαν και παραδόθηκαν προς τελική διεκπεραίωση στο Τμήμα Επιμελητείας οι 

τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών και 

φωτοτυπικού χαρτιού. Επίσης, συντάχθηκαν και παραδόθηκαν προς τελική 

διεκπεραίωση κατά περίπτωση στον Ο.ΚΟ.Ι.Π.Α.Δ.Α., στην Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Αμαρουσίου και στις Σχολικές Επιτροπές, διάφορες τεχνικές προδιαγραφές και 

προϋπολογισμοί για προμήθειες υπολογιστών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κ.λπ., 

καθώς και για εργασίες συντήρησης εκτυπωτικών μηχανών. 

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και 

αναδιευθέτηση του υπάρχοντος μηχανογραφικού εξοπλισμού ώστε να εξασφαλιστεί η 

μέγιστη δυνατή οικονομία και να αποφευχθούν άσκοπες αγορές και περιττά έξοδα. 

Στελέχη του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών συνεπικουρούν το Τμήμα 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην αναζήτηση Ποινικού Μητρώου για τις αιτήσεις 

προσλήψεων κλπ. 
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Το τμήμα Πληροφορικής, κατά το 2020 είχε την εποπτεία για την καλή λειτουργία των 

ασύρματων δικτύων WiFi4EU (Δημαρχείο και Πλατεία Ευτέρπης), καθώς και των εξής 

συνεχιζόμενων συμβάσεων: 

 Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. 

 Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτικών και λοιπών μηχανών γραφείου. 

 Υπηρεσίες ανανέωσης του firewall και του antivirus. 

 Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, υποστήριξης και αποκατάστασης 

προβλημάτων  κεντρικών υποδομών ΤΠΕ. 

 Συντήρηση και υποστήριξη μετεωρολογικών σταθμών. 

Στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διαφάνειας, το Τμήμα 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών, έχει διαχειριστικό ρόλο στο έργο της Διαύγειας, για τον 

Δήμο, για τα εποπτευόμενα Νομικά του Πρόσωπα (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., Σχολικές Επιτροπές, 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου). Η πλειοψηφία των αναρτήσεων γίνεται 

πλέον κατευθείαν από τις υπηρεσίες και μόνο συνεπικουρικά αναρτά αποφάσεις το 

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Ενδεικτικά, κατά το 2020, έγιναν συνολικά οι 

παρακάτω αναρτήσεις αποφάσεων: Δήμος Αμαρουσίου: 6.928, Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.: 1.250, 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου: 1088, Σχολικές Επιτροπές: 346. 

Το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, είχε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του ασύρματου δικτύου WiFi4WU, στις πλατείες πέριξ του ΗΣΑΠ και στο 

Δημαρχείο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Ε.Ε.. Ο Δήμος Αμαρουσίου 

ήταν από τους πρώτους Δήμους που το ολοκλήρωσαν. 

Ειδικότερα στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διαφάνειας, το Τμήμα 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών έχει διαχειριστικό ρόλο στο έργο της Διαύγειας, για τον 

Δήμο, για τα εποπτευόμενα Νομικά του Πρόσωπα (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., Σχολικές Επιτροπές, 

Κ.Ε.Δ.Α.). Η πλειοψηφία των αναρτήσεων γίνεται πλέον κατευθείαν από τις υπηρεσίες και 

μόνο συνεπικουρικά αναρτά αποφάσεις το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών. 

Ενδεικτικά, κατά το 2019, έγιναν συνολικά οι παρακάτω αναρτήσεις αποφάσεων: Δήμος 

Αμαρουσίου: 6.968, Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.: 1.198, Κ.Ε.Δ.Α.: 938 και Σχολικές Επιτροπές: 260. 

Το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών έχει επίσης συντονιστικό/διαχειριστικό ρόλο 

για το Εθνικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Ενδεικτικά, στο Μητρώο Συμβάσεων, κατά 

το 2020, έχουν αναρτηθεί 1.381 έγγραφα του Δήμου Αμαρουσίου (186 πρωτογενή, 
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εγκεκριμένα, 60προκηρύξεις/διακηρύξεις, 226 κατακυρώσεις/αναθέσεις, 280 συμβάσεις 

και 629 εντολές πληρωμών). 

Το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών φροντίζει, επίσης, για την αξιοποίηση της 

ιστοσελίδας (portal) του Δήμου, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προβολή του 

έργου του Δήμου και η αμεσότερη ενημέρωση των Δημοτών και των Πολιτών γενικότερα, 

υλοποιώντας έτσι, στην πράξη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικότερα την 

δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης σε όλους. 

Οτιδήποτε πληροφοριακό υλικό μπορεί να ενδιαφέρει τον Πολίτη-Δημότη, αναρτάται 

άμεσα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι το απόγευμα, στο portal και τις λοιπές 

ιστοσελίδες του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρονται: δελτία τύπου, εκδηλώσεις, προσκλήσεις 

και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Επιτροπών, ανακοινώσεις, 

διακηρύξεις, κ.λπ.. 

Ως τάξη μεγέθους, κατά τη διάρκεια του 2020, μόνο στο portal maroussi.gr, αναρτήθηκαν 

πάνω από 515 δελτία τύπου και 400 εκδηλώσεις, με περισσότερες από 1.730 

συνοδευτικές φωτογραφίες. Επίσης, αναρτήθηκαν προσκλήσεις και πίνακες αποφάσεων 

για 24 συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, 45 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

14 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 1 συνεδρίαση της Επιτροπής 

Διαβούλευσης. Αναρτήθηκαν 62 διαγωνισμοί για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών 

καθώς και 10 προκηρύξεις προσλήψεων, για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα. 

Στις 19 Οκτωβρίου 2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς, μετά από τη σχετική μελέτη που 

συνέταξε το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η αντικατάσταση της 

απαρχαιωμένης ιστοσελίδας του Δήμου με νέα σύγχρονη ιστοσελίδα, με πλήρη 

μετάπτωση όλων των δεδομένων κλπ. 

Το 2020 το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, υποστήριξε τους υπαλλήλους του 

Δήμου στα θέματα της απομακρυσμένης πρόσβασης (τηλεργασίας) για την προστασία 

από την εξάπλωση του κορωνοϊού Covid19. 

Κατά το ίδιο έτος είχαμε, επίσης,  αρκετούς νέους συμβασιούχους υπαλλήλους στον Δήμο 

για τους οποίους το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών μερίμνησε για τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας και την κάλυψη των αναγκών σε θέματα πληροφορικής και 

τηλεφωνίας. 
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(Ε) ΤΜΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Ολικής Διαχείρισης Εγγράφων οι 

παρακάτω εργασίες: 

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. 

- Παρέλαβε και καταχώρησε στο γενικό πρωτόκολλο (ηλεκτρονικό) όλα τα εισερχόμενα 

έγγραφα. 

- Παρέδωσε τα χρεωθέντα από το Γενικό Γραμματέα εισερχόμενα έγγραφα στις 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

- Παρέδωσε τις χρεωμένες από το Γενικό Γραμματέα κοινοποιήσεις στις αρμόδιες 

υπηρεσίες. 

- Διεκπεραίωσε όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα οποία είχε καταχωρήσει στο 

πρωτόκολλο και στα οικεία ευρετήρια. 

- Αρχειοθέτησε όλα τα έγγραφα και φρόντισε για την ασφαλή φύλαξή τους. 

- Παρακολούθησε, φρόντισε και επιμελήθηκε την τήρηση του γενικού αρχείου του 

Δήμου. 

- Εξέδωσε ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που τηρήθηκαν στο Τμήμα και τήρησε 

αρχείο εξερχομένων εγγράφων. 

- Τηρήθηκαν τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία λόγω αρμοδιότητας. 

- Αλληλογραφία μέσω ΙΡΙΔΑΣ 

Στατιστικά στοιχεία έτους 2020 

Πρωτοκολλήθηκαν όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμενα, εσωτερικής διακίνησης και οίκοθεν 

έγγραφα του Δήμου 

To 2020 χρησιμοποιήθηκαν 52.305 αριθμοί πρωτοκόλλου και συγκεκριμένα: 

Εισερχόμενα          37.514 

Οίκοθεν                   14.791 

Απαντητικά           28.600 (λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό με το εισερχόμενο έγγραφο). 

Φωτοτυπίες και διακίνηση αλληλογραφίας. 

1) Φωτοτυπίες 6.866.523 φύλλα. 

2) Γενική κατάσταση ταχυδρομείου έτους 2020. 

Απλά:                                    23.675  φάκελοι 

Συστημένα:                         13.826 φάκελοι 

Express:                                  2.417 φάκελοι 

Εξωτερικού:                                10 φάκελοι 
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2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Αποστολή της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων είναι η διαρκής παροχή νομικής 

υποστήριξης στον Δήμο, για την προώθηση των στόχων και των συμφερόντων του. 

Ειδικότερα όσον αφορά τα ζητήματα πολεοδομικής φύσεως, η Διεύθυνση εφαρμόζει τη 

νομοθεσία των απαλλοτριώσεων (π.χ. κήρυξη απαλλοτριώσεων, καθορισμός προσωρινής 

τιμής μονάδος, καθορισμός οριστικής τιμής μονάδος, αναγνώριση δικαιούχων, συντέλεση 

απαλλοτριώσεων) και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το συμβιβαστικό καθορισμό 

τιμής μονάδος για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Επιπλέον, επιλαμβάνεται όλων των 

πειθαρχικών υποθέσεων που αφορούν το κάθε είδους προσωπικό του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων, καθώς και των εργατικών διαφορών που ανακύπτουν από την 

εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Συντάσσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με την εφαρμογή 

της εκάστοτε νομοθεσίας ζητημάτων, της αρμοδιότητας της εν λόγω Διεύθυνσης. 

Επιπλέον η Διεύθυνση υποστηρίζει δικαστηριακά το Δήμο. Συγκεκριμένα 

επιλαμβάνεται υποθέσεων Δημοτικής περιουσίας – μισθώσεων (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά διεκδικητικές αγωγές, συμβάσεις έργων, καταγγελίες συμβάσεων, 

αναπροσαρμογές μισθώσεων, εξώσεις και εκτέλεση αποφάσεων, καθώς και σχετικές 

γνωμοδοτήσεις).  

Εκπροσωπεί τον Δήμο και τον υποστηρίζει, από νομικής πλευράς, σε κάθε αντιδικία που 

ήθελε προκύψει κατ’ αυτού και γενικά διεκπεραιώνει δικαστικώς ή εξωδίκως τις 

δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, σε όλες τις βαθμίδες δικαστικού ελέγχου, που 

σχετίζονται με τα αντικείμενα της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.  

Ενημερώνει διαρκώς το αρχείο νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και νομολογίας των 

δικαστηρίων, και διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία του Τμήματος με τη δικαστική 

αρχή και τις αρμόδιες επιτροπές. 

Τηρεί συνεχώς ενημερωμένο ονομαστικό αρχείο όλων των δικαστικών υποθέσεων, 

φροντίζοντας για την πληρότητα των φακέλων δικογραφίας που τηρούνται στο εν λόγω 

αρχείο.  

Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο καταθέσεως των ενδίκων μέσων ανά δικογραφία. 

Επιμελείται και παραπέμπει προσφυγές συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών προς την 

αρμόδια επιτροπή εφόσον άπτονται της αρμοδιότητάς της, συντάσσοντας τις σχετικές 

εισηγήσεις. 
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Μεριμνά, γνωμοδοτεί και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, για την άσκηση ή μη 

ενδίκων μέσων, κατά δικαστικών αποφάσεων και φροντίζει για την εμπρόθεσμη άσκησή 

τους. 

Πέραν της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον των δικαστηρίων η Διεύθυνση Νομικών 

Υποθέσεων επιμελείται όλων των διοικητικών ζητημάτων – γνωμοδοτήσεων. Κυρίως 

παρέχει νομικές εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις επί νομικών θεμάτων, συμβουλές και νομικές 

υπηρεσίες στον Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και 

απαντήσεις σε νομικής φύσεως ερωτήματα των υπηρεσιών του Δήμου. Παρέχει γενικές 

και εξειδικευμένες νομικές συμβουλές προς τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου και τα άλλα ιδρύματα του Δήμου και συντάσσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με 

αμφισβητούμενα περί την εφαρμογή νομοθεσίας νομικά ζητήματα. Σε πολλές 

περιπτώσεις παρέχει νομικές συμβουλές σε πολίτες που χρειάζονται νομική βοήθεια και 

καθοδηγεί αυτούς για την περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν. 

Επιλαμβάνεται φορολογικών - διοικητικών υποθέσεων, διαφορές που προκύπτουν εκ της 

εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας περί προσόδων, υποθέσεις που ανακύπτουν από την 

εφαρμογή της περί εισπράξεων των ως άνω εσόδων νομοθεσίας.  

Διενεργεί νομική επεξεργασία και προληπτικό έλεγχο των συμβάσεων, συμβάσεων 

εργασίας, προγραμματικών συμβάσεων και γενικά παρέχει κάθε είδους νομική 

υποστήριξη με σκοπό τη διαμόρφωση κανόνων και διαδικασιών για μεγάλες οικονομικές 

συμφωνίες και υποβολή προσφορών. Διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία του Δήμου 

με τις δικαστικές αρχές. 

Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του Δήμου Αμαρουσίου αποτελείται από εννέα (9) 

έμμισθους Νομικούς Συμβούλους – δικηγόρους και τρεις (3) διοικητικούς υπαλλήλους. 

Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων διαιρείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε τέσσερα 

(4) τμήματα σύμφωνα με το αντικείμενο των υποθέσεων και συγκεκριμένα σε:  

α) Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων,  

β) Τμήμα Πολεοδομικών θεμάτων, 

γ) Τμήμα Εργατικών Διαφορών και  

δ) Τμήμα Ελέγχου Συμβάσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών. 

Επιπλέον, η γραμματεία της Διεύθυνσης υποστηρίζει διαρκώς τους τομείς της Νομικής 

Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα τακτοποιεί και ενημερώνει διαρκώς το ηλεκτρονικό αρχείο 

των δικαστικών υποθέσεων, των δικασίμων και των σχετικών αποφάσεων. Διατηρεί 

αρχείο νόμων, διαταγμάτων γνωμοδοτήσεων δικαστικών αποφάσεων και νομολογίας 
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που αφορούν θέματα του Δήμου. Παραλαμβάνει έγγραφα από το γενικό πρωτόκολλο 

του Δήμου και καταγράφει αυτά στο πρωτόκολλο της Νομικής Υπηρεσίας. Τηρεί γενικό 

πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων στην υπηρεσία. Συγκεντρώνει τα 

σχετικά έγγραφα για την ενημέρωση των φακέλων δικογραφίας. Διεκπεραιώνει την 

παραλαβή δικογράφων και εξώδικων εγγράφων που στρέφονται κατά του Δήμου, την 

κατάρτιση δικαστικών φακέλων, τη μηχανογράφηση, αρχειοθέτηση, συσχετισμό και 

παράδοση εγγράφων και δικογράφων στους Δικηγόρους. Φροντίζει τη διακίνηση όλων 

των εγγράφων που απευθύνονται στην Διεύθυνση, τη διακίνηση των γνωμοδοτήσεων 

των δικηγόρων, την παραλαβή και διακίνηση για θεώρηση από τους δικηγόρους των 

συμβάσεων του Δήμου και την αρχειοθέτησή τους. 

Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη εγγράφων – 

διαβιβαστικών) και τη διαβίβαση τους στο καθ’ ύλην τμήμα. Συνεργάζεται με όλες τις 

υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το 

λιγότερο δυνατό κόστος. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον 

παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες της 

Διεύθυνσης. Ενημερώνει καθημερινά το εξειδικευμένο λογισμικό «ALMA» όπου είναι 

απαραίτητο για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων και της 

Διεύθυνσης.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διαβιβάστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό 

Συμβούλιο, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020, εκατόν 

τέσσερις (104) εισηγήσεις. 

Παράλληλα διαβιβάστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή εισηγήσεις που αφορούσαν 

ασκήσεις ή μη ένδικου μέσου, αναθέσεις εξωτερικών δικηγόρων – δικαστικών επιμελητών 

κ.λπ. 

Παράλληλα κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατόπιν αιτήσεων δημοτών για 

τακτοποίηση των οικοπέδων τους λόγω ρυμοτομίας και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Υπηρεσίας Δόμησης συντάχθηκαν εισηγήσεις για συμβιβαστικό καθορισμό τιμής μονάδος 

εδαφικών εκτάσεων και επικειμένων στις οποίες οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οικοπέδων 

συναίνεσαν με υπεύθυνη δήλωσή τους στην προτεινόμενη από το Δήμο μας τιμή μονάδος 

αποζημίωσής τους. Υπήρξαν και υποθέσεις κατά τις οποίες από την πλευρά των δημοτών 

επιλέχθηκε η δικαστική επιδίωξη της αποζημίωσης των εδαφικών τμημάτων τους, αυτές 

οι υποθέσεις απασχόλησαν το Τμήμα Δικαστηριακής Υποστήριξης.  
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Επιπλέον κατά το έτος 2020 το Τμήμα Δικαστηριακής Υποστήριξης διαχειρίστηκε 

τετρακόσιες επτά (407) δικασίμους. Σημειωτέον ότι η φύση των δικαστικών 

υποθέσεων που προαναφέρονται ποικίλει και για την πληρότητα των στοιχείων του κάθε 

φακέλου υπήρξαν σωρεία υπηρεσιακών εγγράφων προς τις υπηρεσίες του Δήμου και  

άλλους αρμόδιους φορείς. Πέραν της παράστασης του εκάστοτε δικηγόρου ενώπιον κάθε 

δικαστηρίου και την σύνταξη των σχετικών δικογράφων, απαιτείτο η προετοιμασία κάθε 

υπόθεσης σε συνεννόηση και συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου. 

Διαβιβάστηκαν είκοσι πέντε (25) απαντήσεις σε δημότες, εταιρείες, συλλόγους κ.λπ, 

αναφορικά με γενικές και εξειδικευμένες νομικές συμβουλές, ερωτήματα που αφορούν τη 

χορήγηση αποζημίωσής τους από υλικές ή σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από 

κακοτεχνίες οδοστρώματος ή πτώση δέντρων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Επιπλέον κατά το έτος 2020 διαβιβάστηκαν δέκα τέσσερεις (14) φάκελοι δικογραφίας, 

απόψεις Υπηρεσιών και σχετικά έγγραφα στα αρμόδια δικαστήρια, για την εκδίκαση των 

εν λόγω δικαστικών υποθέσεων του Δήμου. 

Παρελήφθησαν από τη Διεύθυνση εβδομήντα μία (71) αποφάσεις Οικονομικής 

Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου, όπου πρωτοκολλήθηκαν, ελέχθησαν και 

εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

 Επιπλέον, κατά το έτος 2020 απεστάλησαν προς όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, 

απαντήσεις, ερωτήματα, γνωμοδοτήσεις κ.λπ. Ενδεικτικά αναφέρω:  

 Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 22 έγγραφα 

 Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 62 έγγραφα 

 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 50 έγγραφα 

 Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης -  Εξωτερικά συνεργεία 21 έγγραφα 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής 31 έγγραφα 

 Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών 26 έγγραφα 

 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 3 έγγραφα 

 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης: 

1) Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού – Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών 139 

έγγραφα 

2) Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων 40 υπηρεσιακά έγγραφα 

3) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 34 έγγραφα  

 Σχολικε=ς Επιτροπε=ς Α  ́βα= θμιας και Β  ́βα= θμιας Εκπαι=δευσης, 13 έγγραφα 
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 Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. 09 έγγραφα 

 Γραφείο Αντιδημάρχων 24 έγγραφα 

 Γραφείο Δημάρχου 05 έγγραφα 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 06 έγγραφα 

 Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων 02 έγγραφα 

 Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών 02 έγγραφα 

 

Επιπλέον, αναφέρουμε ότι, η γραμματεία της Διεύθυνσης κατέγραψε στο ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο (Alma), 2.268 εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, εισηγήσεις – 

γνωμοδοτήσεις αντίστοιχα. 

 

Τέλος η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων είναι πάντα στην διάθεση των υπαλλήλων του 

Δήμου, δημοτών και κατοίκων και συνεισφέρει εμπράκτως καθημερινά τις υπηρεσίες και 

γνώσεις των αρμοδίων φορέων της για αιτήματα και υποθέσεις που τους αφορούν, 

καθώς επίσης αποτελεί την Νομική κατεύθυνση των Διευθύνσεων και Τμημάτων του 

Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί κάθε άλλη σχετικά εργασία για τη διευκόλυνση του 

έργου της και την αποτελεσματικότερη έκβαση των χειριζόμενων υποθέσεων. 
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3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Αποστολή της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη αποτελεί η διεκπεραίωση των 

θεμάτων που σχετίζονται με την Αστική και τη Δημοτική Κατάσταση των πολιτών, καθώς 

και η παροχή διοικητικών πληροφοριών, η επικοινωνία με τους πολίτες και η 

διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών. 

Τα Τμήματα, τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, είναι: 

 Το Τμήμα Ληξιαρχείου. 

 Το Τμήμα Αστικής Κατάστασης. 

 Το Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

 Το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης. 

 

Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολίτη στελεχώθηκε συνολικά με τριάντα εννέα (39) 

υπαλλήλους, δυο (2) κλητήρες, έναν (1) εργάτη καθαριότητας και δυο (2) ωφελούμενους 

Ο.Α.Ε.Δ.. 

 

 (Α) ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 

 Τηρεί αρχεία και καταχωρεί γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου 

και αφορούν γεννήσεις, γάμους, θανάτους, καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός, 

που συνδέεται με αυτά, όπως βαπτίσεις, πράξεις ονοματοδοσίας, μεταβολές 

στοιχείων, εντολές διορθώσεων εισαγγελέα ακροάσεων, αλλαγή ιθαγένειας,  

αποκηρύξεις τέκνων, εκούσιες και δικαστικές αναγνωρίσεις, υιοθεσίες, καταχώρηση 

διαζυγίων, καθώς και αποστολή Ληξιαρχικών Πράξεων, ανά δίμηνο, για ενημέρωση 

δημοτολογίων Μητρώων Αρένων ανά έτος. 

 Εκδίδει άδειες για πολιτικούς γάμους και έχει την ευθύνη για τις τελετές των γάμων 

που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο μας. 

 Τηρεί εσωτερικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, αρχείο για 

όλα τα ανωτέρω γεγονότα και ενημερώνει ανά δίμηνο για τα ληξιαρχικά γεγονότα, 

όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Εξυπηρετεί  τα  Κ.Ε.Π. όλης της χώρας απαντώντας στα αιτήματα των πολιτών. 
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Προσωπικό: Στο Ληξιαρχείο εκτός της Ληξιάρχου, υπεύθυνης όλων των διαδικασιών 

αυτού, απασχολήθηκαν μέσα στο έτος 2020 συνολικά, δέκα έξι (16) άτομα. 

Εργασίες – Απολογιστικά Στοιχεία: Οι εργασίες και οι καταχωρήσεις, που γίνονται στο 

Ληξιαρχείο είναι ποικίλες και αφορούν φυσικά όλα τα γεγονότα που προαναφέρθηκαν. 

Καταγράφονται δε αναλυτικά όπως στον κάτωθι απολογιστικό πίνακα: 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Λ.Π.Γεννήσεων 17.936 

2 Λ.Π.Γάμου 137 

3 Λ.Π.Θανάτου 992 

4 Αιτήσεις (Κ.Ε.Π.) 68.500 

5 Τηλ. Αιτήσεις (1502) 30 

6 Πράξεις Αναγνωρίσεων 1.900 

7 Πράξεις Αποκηρύξεων 80 

8 Εκδοση Αδειών Γάμου 266 

9 Τελετές Γάμου 109 

10 Πράξεις Διαζυγίων 110 

11 Εσωτερικό πρωτόκολλο 4.244 

12 Βαπτίσεις 5.150 

13 Πράξεις Ονοματοδοσίας 6.950 

14 Σύμφωνα Συμβίωσης 91 

15 Εκτυπώσεις Λ.Π.(περίπου) 850.000 

 

Με το ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια ενιαίο σύστημα για την 

έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και καταχώρηση όλων των χειρόγραφων Ληξιαρχικών 

Πράξεων στο Πληροφοριακό Σύστημα. 

 

(Β) ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 Στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης τηρούνται αρχεία και καταχωρούνται γεγονότα, που 

αφορούν δημότες μας εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιό μας, όπως γεννήσεις, 

γάμους, θανάτους, καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά, 

όπως μεταδημοτεύσεις, βαπτίσεις, πράξεις ονοματοδοσίας, μεταβολές στοιχείων και 

λύσεις γάμου. 

 Τήρηση Μητρώων Αρρένων (κατάρτιση Μητρώων Αρρένων και μεταβολές). 

 Τήρηση Εκλογικών καταλόγων και καταχώρηση μεταβολών ανά δίμηνο. 

 Αιτήσεις πολιτογράφησης σε αλλοδαπούς κατοίκους του Δήμου μας. 
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 Αιτήσεις Κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας. 

 Αλλαγή Επωνύμου, Πρόσληψη Επωνύμου και Κυρίου ονόματος. 

 

Προσωπικό: Στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης εκτός της Προϊστάμενης και υπεύθυνης 

όλων των διαδικασιών αυτού,  απασχολήθηκαν μέσα στο έτος 2020 συνολικά, πέντε (5) 

υπάλληλοι. 

 

Εργασίες - Απολογιστικά Στοιχεία: Οι εργασίες και οι καταχωρήσεις, που γίνονται στο 

Τμήμα Αστικής Κατάστασης, είναι ποικίλες και αφορούν φυσικά όλα τα γεγονότα, που 

αναφέρονται στην εισαγωγή της εκθέσεως. Καταγράφονται δε αναλυτικά στον κάτωθι 

απολογιστικό πίνακα: 

Α/Α Εργασίες Απολογιστικά - 
Αριθμητικά Στοιχεία 

1 Αιτήσεις Κ.Ε.Π. 511 

2 Αιτήσεις πιστοποιητικών 918 

3 Αιτήσεις αυτεπάγγελτες 583 

4 Αιτήσεις αυτεπάγγελτες του Δήμου μας 636 

5 Αιτήσεις πολιτογράφησης 49 

6 Οικογενειακές μερίδες 503 

7 Πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών                                       1.250 

8 Αλλαγές επωνύμου – Εξελληνισμοί                                          4 

9 Πρόσληψη επωνύμου πατρός                                                   2 

 

Λόγω του ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ τα σχετικά που αφορούν τις οικογενειακές μερίδες και τις 

νέες εγγραφές δεν καθίσταται δυνατό να αποτυπωθούν επακριβώς. 

 

 (Γ) ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Αρμοδιότητες 

 Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη 

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. 

 Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, μέσω της Εθνικής Πύλης ERMIS, για τη διεκπεραίωση 

υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί 

σε ειδικό πρωτόκολλο. 
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 Διαθέτει για διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ.3 του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999). 

 Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη 

διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί 

με την αίτηση, τοι ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο 

τρόπο. 

 Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη 

διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

 Παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία το τελικό έγγραφο, το οποίο και παραδίδει 

στον πολίτη. 

 Διενεργεί αιτήματα φυσικών προσώπων και υπαλλήλων νομικών προσώπων για 

έκδοση ψηφιακής υπογραφής. 

 Διενεργεί αιτήματα πολιτών για χορήγηση επιδομάτων Ο.Α.Ε.Δ.. 

 Διενεργεί αιτήματα πολιτών για επίδομα Θέρμανσης Υπουργείου Οικονομικών. 

 Εκδίδει Δελτία Μετακίνησης ΑμΕΑ. 

 Καταθέτει ηλεκτρονικά το Δελτίο Απογραφής Στρατευσίμων. 

 Εκδίδει άμεσα και online πλήθος πιστοποιητικών και βεβαιώσεων δημοσίων 

Οργανισμών όπως: Ι.Κ.Α., Δ.Ο.Υ., Τ.Π.Δ., ΗΔΙΚΑ (ΑΜΚΑ), Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ποινικό 

Μητρώο, Εθνικό Δημοτολόγιο, Στρατολογικές Υπηρεσίες. 

 Πραγματοποιεί τηλεδιασκέψεις με πολίτες μέσω της Εφαρμογής KEPLIVE. 

 Επικυρώνει δημόσια διοικητικά έγγραφα. 

 Διενεργεί θεωρήσεις γνησίου υπογραφής. 

 Διεκπεραιώνει κάθε διοικητική διαδικασία που περιγράφεται στις κοινές αποφάσεις 

του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά 

περίπτωση αρμοδίου Υπουργού που εκδίδονται κάθε φορά με τα αντίστοιχα έντυπα 

που θα χρησιμοποιούνται. 

 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας. 

 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη Διοίκηση του Δήμου γενικά. 

 

Προσωπικό: Το Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στελεχώθηκε συνολικά με δώδεκα (12) 

υπαλλήλους, έναν (1) εργάτη καθαριότητας και δύο (2) ωφελούμενους Ο.Α.Ε.Δ. 
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(Δ) ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

Αρμοδιότητες 

 Παραλαμβάνει τα αιτήματα των πολιτών με τα δικαιολογητικά τους,  από το 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ελέγχει την πληρότητα των αντίστοιχων φακέλων. 

Σε περιπτώσεις λαθών ή ελλείψεων στους φακέλους, επικοινωνεί με τους πολίτες 

για τις απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις αντίστοιχα. 

 Προωθεί τα αιτήματα για τη διεκπεραίωσή τους προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες με 

το καταλληλότερο τρόπο (π.χ. ταχυδρομικά, με φαξ, με επί τόπου επίδοση, 

ηλεκτρονικά). 

 Οργανώνει, ομαδοποιεί και καταγράφει σε καταστάσεις την αποστολή των 

φακέλων. στην ταχυδρομική αποστολή, μεριμνά για την παράδοση/παραλαβή και 

την επικόλληση του κωδικού συστημένης επιστολής. Αρχειοθετεί τις καταστάσεις 

αποστολής φακέλων και τις διαθέτει όποτε χρειασθεί.  

 Παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης επικοινωνώντας όταν απαιτείται, με 

τις Αρμόδιες Υπηρεσίες. Μεριμνά για την τήρηση των νόμιμων χρονικών 

προθεσμιών. Αρχειοθετεί όπου απαιτείται, τα αιτήματα των πολιτών 

 Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις Υπηρεσίες, ενημερώνει σχετικά το 

πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Ε.Π  και τα διαβιβάζει στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 

των Πολιτών για την παράδοσή στους πολίτες. Στέλνει SMS στους πολίτες ότι 

μπορούν να παραλάβουν τα αιτηθέντα έγγραφα. 

 Διακινεί ΦΑΞ πολιτών προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας. 

 Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη Διοίκηση του Δήμου γενικά. 

 

Προσωπικό: Το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης στελεχώθηκε συνολικά με έξι (6) 

υπαλλήλους και δυο (2) κλητήρες. 

 

Λειτουργία των ΚΕΠ του Δήμου Αμαρουσίου 

Είναι αυτονόητο ότι η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση του προσωπικού για τις νέες 

διαδικασίες που συνεχώς προστίθενται και εφαρμόζονται από το Κ.Ε.Π. είναι 

απαραίτητη. 
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Στο Δήμο Αμαρουσίου υπάρχουν δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Η 

παραπάνω επιλογή έχει γίνει για την ευκολότερη εξυπηρέτηση των πολιτών που 

διαμένουν ή εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές από το κέντρο του Αμαρουσίου. 

Επίσης, έχει γίνει επιλογή λειτουργίας μόνο του Κεντρικού Κ.Ε.Π. κατά τις απογευματινές 

ώρες, για την υποστήριξη και της τοπικής αγοράς του Δήμου. 

 

Κατά τη χρονική περίοδο από 01-01-2020 έως 31-12-2020 τα Κ.Ε.Π. του Δήμου 

Αμαρουσίου διεκπεραίωσαν: 

Κεντρικό Κ.Ε.Π. 

  27.000       διαδικασίες πολιτών 

100.000       διοικητικά έγγραφα και πληροφορίες 

Α  ́Παράρτημα Κ.Ε.Π. (Μεσογείω ν) 

  5.500       διαδικασίες πολιτών  

 20.000      διοικητικά έγγραφα και πληροφορίες 

 

Επίσης διεκπεραιώθηκαν  διαδικασίες, όπως το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, έκδοση 

ΑΜΚΑ, έκδοση Ποινικού Μητρώου, ηλεκτρονικά παράβολα, ανανέωση κάρτας Ο.Α.Ε.Δ., 

κάρτες μετακίνησης ΑμΕΑ κ.λ.π. 
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4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 (Α) ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών (COVID-19), όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και 

ειδικότερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο λειτούργησε σε συγκεκριμένο πλαίσιο, 

προσαρμοσμένο στις οδηγίες ασφαλείας. 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα αθλητικά προγράμματα σταμάτησαν την λειτουργία 

τους στις 11/03/2020 και επαναλειτούργησαν την 01/60/2020. Από τις 03/11/2020 το 

Δημοτικό Κολυμβητήριο σταμάτησε τη λειτουργία του για το κοινό και τους αθλητές, ενώ 

στα δυο γήπεδα αντισφαίρισης επιτράπηκε η άσκηση με μέχρι (4) αθλούμενους ανά 

γήπεδο, και χωρίς την παρουσία προπονητή. 

 

Αναλυτικά οι κύριες δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2019 αφορούν σε: 

 5.000 αθλούμενοι (σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου). 

 35 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 

Αμαρουσίου). 

 450 ώρες πρόγραμμα την εβδομάδα (σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση 

Δήμου Αμαρουσίου). 

 32 αθλήματα & δραστηριότητες (σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 

Αμαρουσίου). 

 52 αθλητικοί χώροι (η ανάπτυξη και η συντήρηση γίνονται κυρίως μέσω της 

Διεύθυνσης και των υπηρεσιών του Δήμου). 

 Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση γενικών και ειδικών 

αθλητικών προγραμμάτων, πρότυπων και καινοτόμων προγραμμάτων (οικογενειακή 

άθληση, άσκηση στην προσχολική ηλικία, άσκηση ΑμΕΑ, αθλητισμός στην τρίτη ηλικία 

κ.λπ.) καθώς επίσης και προγραμμάτων μικρής διάρκειας (χειμερινές, καλοκαιρινές 

δραστηριότητες) σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου. 

 Σχεδιασμός οργάνωση υλοποίηση και παρακολούθηση αθλητικών αγώνων και 

εκδηλώσεων εσωτερικού και διαδημοτικού χαρακτήρα.  

 Σχεδιασμός οργάνωση υλοποίηση και παρακολούθηση καλοκαιρινού αθλητικού camp 

(σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου). 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

-  Αλλαγή μοτέρ καυστήρα λεβητοστασίου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, βάσει της 

μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 

- Βάψιμο όλων των χώρων (εσωτερικών & εξωτερικών) του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 

από τα εξωτερικά συνεργεία του Δήμου. 

- Αλλαγή της περίφραξης των δύο γηπέδων αντισφαίρισης και τοποθέτηση  καινούργιας 

πόρτας για την είσοδο του γερανοφόρου στο πάνω γήπεδο στο Δημοτικού Κολυμβητήριο, 

βάσει της μελέτης του Τμήματος Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

- Αντικατάσταση τμήματος αποχέτευσης στο χώρο του μηχανοστασίου του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου,  βάσει της μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Κτιρίων της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων. 

- Προμήθεια και τοποθέτηση (13) βατήρων εκκίνησης νέας αγωνιστικής τεχνολογίας, 

σύμφωνοι με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (F.I.N.A.), 

κατασκευασμένοι εξ’ ολοκλήρου (βάση & πλατφόρμα) από ανοξείδωτο χάλυβα, βάσει της 

μελέτης του Τμήματος Αθλητικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Πολιτισμού.  

- Εργασίες καθαρισμού πλακιδίων δαπέδου αποδυτηρίων και γέμισμα εκ νέου των αρμών 

τους και τοποθέτηση καινούργιων καθρεπτών, βάσει της μελέτης του Τμήματος 

Συντήρησης Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 

- Εργασίες καθαρισμού των σχαρακίων και των αυλακών υπερχείλισης περιμετρικά των 

κολυμβητικών δεξαμενών και χημικός καθαρισμός της μικρής πισίνας. 

- Τοποθέτηση τριών νέων βανών στο μηχανοστάσιο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, 

βάσει της μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 

- Προμήθεια και τοποθέτηση δυο καινούργιων αντλιών ομβρίων στο μηχανοστάσιο του 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου, βάσει της μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Κτιρίων της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 

- Σιδηρουργικές εργασίες, όπως επιδιόρθωση των μεταλλικών πορτών του 

μηχανοστασίου, των δυο αποθηκών, τοποθέτηση καινούργιας σίτας στην καμινάδα, 

τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα των αποδυτηρίων και του κτιρίου κ.α., βάσει της 

μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 

- Πραγματοποίηση εργασιών ελέγχου ποιότητας νερού (εργαστηριακές και 

μικροβιολογικές αναλύσεις) κολυμβητικών δεξαμενών, βάσει της μελέτης του Τμήματος 

Αθλητικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Πολιτισμού. 
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- Προμήθεια νέας ρομποτικής σκούπας Wave 200 XL που χρησιμοποιείται για τον 

καθαρισμό του πυθμένα της κολυμβητικής δεξαμενής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 

Αμαρουσίου, βάσει της μελέτης του Τμήματος Αθλητικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης 

Αθλητισμού & Πολιτισμού. 

 - Εργασίες συντήρησης – επισκευής της ρομποτικής σκούπας Wave 300 XL που 

χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του πυθμένα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, βάσει της 

μελέτης του Τμήματος Αθλητικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Πολιτισμού.  

- Εργασίες τακτικής συντήρησης, επιτήρηση καλής λειτουργίας, καθαρισμό (χημικό) του 

χρησιμοποιούμενου νερού στις δύο κολυμβητικές δεξαμενές του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου,  βάσει της μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Κτιρίων της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων. 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

• Πραγματοποίηση, για πρώτη χρονιά, ετήσιου τουρνουά τένις τα Σαββατοκύριακα για τα 

ενήλικα μέλη των προγραμμάτων αντισφαίρισης. 

• Πραγματοποίηση της πρωτοχρονιάτικης πίτας των αθλητικών προγραμμάτων, σε 

συνεργασία με την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου, και βράβευση (16) μελών 

για την πολυετή και αδιάλειπτη συμμετοχή τους στα προγράμματα άθλησης του Δήμου 

και στον Ομούρογλου Δημήτριο για τη συμβολή του στην ενημέρωση και επιμόρφωση 

των παιδιών και των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, σε θέματα πολιτικής προστασίας και 

παροχής πρώτων βοηθειών 

• Πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης με τη συμμετοχή παιδικών και ενήλικων 

τμημάτων παραδοσιακών χορών του Δήμου στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σπύρος Λούης» 

και με παρουσίαση του σκυριανού αποκριάτικου δρώμενου «Ο γέρος και η κορέλα» από 

το Σύλλογο Σκυριανών. 

• Για τέταρτη χρονιά συμμετοχή των παιδικών ομάδων ποδοσφαίρου στο Soccerlink. 

 18ο Αθλητικό & Πολιτιστικό Camp (σε συνεργασία με την Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου). 

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανταποκρινόμενος στο αίτημα των γονέων για δημιουργική 

απασχόληση των παιδιών Δημοτικού & Γυμνασίου τους καλοκαιρινούς μήνες και πριν 

την έναρξη της σχολικής χρονιάς διοργανώνει Αθλητικό & Πολιτιστικό Camp, με στόχο 
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την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων γονέων και τη συμμετοχή των παιδιών σε 

αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα τα προετοιμάζει για τη 

συμμετοχή τους στα προγράμματα του Τμήματος Αθλητικής Ανάπτυξης. Για τέταρτη 

χρονιά εντάχθηκαν δραστηριότητες όπως εφαρμοσμένες τέχνες, φωτογραφία και 

μουσική προπαιδεία. Επίσης, σε συνεργασία με την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Αμαρουσίου, πραγματοποιήθηκαν σωματομετρικές μετρήσεις και δημιουργία Αθλητικού 

προφίλ των συμμετοχόντων.  

Τα παιδιά απασχολήθηκαν σε (4) πενθήμερα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από το πρωί 

έως το μεσημέρι.  

 Καλοκαιρινό Camp Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (σε συνεργασία με την 

Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου). 

Για τέταρτη χρονιά λειτούργησε προπονητικό Camp για τα μέλη των προγραμμάτων της  

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (παιδιά & ενήλικες), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 

3ου -11ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου. Η θεματολογία των προπονήσεων αφορούσε 

σε θέματα τακτικής και τεχνικής του αθλήματος,  με την προπονήτρια και Πρωταθλήτρια 

Ελλάδος Αλίκη Κιούφη.  

 

 (Β) ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών,  όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα τα 

Κλειστά Γυμναστήρια, λειτούργησαν σε συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας, 

προσαρμοσμένο στις οδηγίες ασφαλείας λόγω COVID-19.  

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις σταμάτησαν στις 110/3/2020 την λειτουργία τους και 

επαναλειτούργησαν την 01/06/2020 χωρίς θεατές. Από τις 03/11/2020 είχαμε εκ νέου 

αναστολή λειτουργίας  των Κλειστών Γυμναστηρίων και από 24/12/2020 έναρξη 

προπονήσεων μόνο για το volley ανδρών της volleyleague στο κλειστό Γυμναστήριο ‘’Αγ. 

Θωμά’’. 

 

Το Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αμαρουσίου, υλοποίησε για το έτος 2020 τις ακόλουθες δράσεις: 

 

Αδειοδοτήσεις. Ολοκλήρωθηκε η αδειοδότηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Κοκκινιάς 

(υπ  ́αριθ.100/2020 Απο= φαση Δημα= ρχου, με αριθ. πρωτ. 9508/24-02-2020). 
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Παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Διαχείριση των αιτημάτων των αθλητικών 

συλλόγων, για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, με σκοπό την 

εξεύρεση της ικανοποιητικότερης λύσης για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των 

αθλητικών χώρων. 

 

Εργασίες επισκευής – συντήρησης και προμήθειες για τους αθλητικούς χώρους. 

Καταγραφή των προβλημάτων των κλειστών γυμναστηρίων για την κατάρτιση 

προγραμμάτων όλων των προμηθειών, εργασιών επισκευής - συντήρησης, καθαρισμού 

και ευπρεπισμού τους, τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίας 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  

του Δήμου. 

• Αντικατάσταση – επισκευή φωτισμού αποδυτηρίων Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου 

Θωμά, από τα συνεργεία του Δήμου. 

• Συντήρηση γεννήτριας Κλειστού Γηπέδου Κοκκινιάς, βάσει μελέτης του Τμήματος 

Συντήρησης Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 

• Δρομολόγηση και ολοκλήρωση μυοκτονίας στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά. 

• Εργασίες βαψίματος αποδυτηρίων και ιατρείου, Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Θωμά, 

από τα συνεργεία του Δήμου. 

• Εργασίες βαψίματος και τοποθέτησης πλακιδίων στα αποδυτήρια του Κλειστού 

Γυμναστηρίου Σπύρος Λούης.  

• Αντικατάσταση κλειδαριών και συρτών στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά. 

• Καθαρισμός υδρορροών οροφής στα Κλειστά Γυμναστήρια Σπύρου Λούη και Αγίου 

Θωμά. 

• Τοποθέτηση τηλεφωνικής γραμμής στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά. 

• Επισκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ανάμεσα στις κερκίδες και στον 

αγωνιστικό χώρο, στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά, από τα συνεργεία του 

Δήμου. 

• Καθαρισμός παρκέ στα Κλειστά Γυμναστήρια Σπύρου Λούη και Αγίου Θωμά. 
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Καθαριότητα. Διαχείριση με το καλύτερο δυνατό τρόπο του ανθρώπινου δυναμικού για 

την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των αθλητικών  χώρων. 

 

(Γ) ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Λόγω της πανδημίας (COVID-19) το Τμήμα Εικαστικών και Σύγχρονων Τεχνών διέκοψε 

κάθε δραστηριότητα από 10 Μαρτίου 2020  έως 1 Ιουνίου 2020 και από 5 Νοεμβρίου 

2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και έως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν κάποιες προγραμματισμένες εκδηλώσεις.  

Με απόφαση της Διοίκησης του Δήμου, η λειτουργία των Εικαστικών Τμημάτων, έχουν 

ανατεθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου (Κ.Ε.Δ.Α.).  

Στο πλαίσιο των υπολοίπων αρμοδιοτήτων του, από το Τμήμα έχουν εκπονηθεί για το 

2020 οι παρακάτω εκδηλώσεις: 

•  Συναυλία με τον διεθνούς φήμης τενόρο Σταύρο Σαλαμπασόπουλο, στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με την Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου 

Αμαρουσίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αίθριο Θέατρο (Κηφισίας 219) 

λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα για την πανδημία μέτρα. Την συναυλία 

παρακολούθησαν (250) άτομα. 

•  Συναυλία μουσικής δωματίου από το μουσικό σύνολο «El Greco» στον κήπο της 

Βορέειου Βιβλιοθήκης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα για 

την πανδημία μέτρα. Την συναυλία παρακολούθησαν (150) άτομα. 

•  Θεατρική παράσταση στον κήπο της Βορέειου Βιβλιοθήκης με τίτλο «Ζωή μετά». Η 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα για την πανδημία μέτρα. Την 

παράσταση παρακολούθησαν (150) άτομα. 

Σύνταξη μελετών που υποστηρίζουν την πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα  

της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Πολιτισμού. Συνέταξε τις εξής μελέτες: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ – ΑΦΙΣΩΝ – ΚΑΡΤΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Κ.ΛΠ.  ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ- 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  Κ.ΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΘΝΙΚΕΣ κλπ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 
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(Δ) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν ορισθεί από τον Ο.Ε.Υ του Δήμου το 

Τμήμα εκτελεί τις εσωτερικές εργασίες όπως: διακίνηση  εγγράφων για την 

υλοποίηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων, ενημέρωση της ιστοσελίδας, 

συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Δήμου μας, όπως εισηγήσεις στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, στο Τμήμα Προμηθειών για διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού ή 

απευθείας αναθέσεις για καλλιτεχνικές υπηρεσίες κ.λ.π.  

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι δραστηριότητες και εκδηλώσεις που 

υποστηρίζουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι  του Δήμου μας και συγκεκριμένα: 

1. Σχεδιάζει, υποστηρίζει και υλοποιεί πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις. 

2. Δέχεται και αρχειοθετεί διάφορες προσφορές για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

από τις οποίες επιλέγει όταν χρειαστεί τις πλέον συμφέρουσες.  

3. Συνεργάζεται και επικοινωνεί με τις υπηρεσίες του Δήμου για την 

αποτελεσματική διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. τεχνικά συνεργεία για 

‘δανεισμό’ ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, συντηρητών, υπαλλήλων 

καθαριότητας).  

4. Οργανώνει απονομές επαίνων, χρηματικών βραβείων - σε περιπτώσεις  

διάκρισης αξιόλογων έργων τέχνης στις εκάστοτε εκθέσεις. 

5. Επικοινωνεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και λοιπούς 

φορείς για πιθανή χρηματοδότηση, επιχορήγηση και υποστήριξη των 

εκδηλώσεων με υλικά και άλλα μέσα. 

 

Λόγω της πανδημίας (COVID-19) το Τμήμα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών 

Προγραμμάτων διέκοψε κάθε δραστηριότητα από 10 Μαρτίου 2020  έως 1 Ιουνίου 2020 

και από 5 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και εως εκ τούτου δεν κατέστη 

δυνατόν να πραγματοποιηθούν κάποιες προγραμματισμένες εκδηλώσεις.  

Αναλυτικότερα, κατά το 2020 το Τμήμα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών 

Προγραμμάτων: 

α) Διαχειρίστηκε συνολικά διακόσια (200) εισερχόμενα έγγραφα και τριάντα 

(30) έγγραφα εσωτερικής διακίνησης (υπηρεσίες Δήμου). 

β) Διοργάνωσε  ή παρείχε ουσιαστική αρωγή, στις εξής εκδηλώσεις: 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Κυριακή της Ορθοδοξίας 8-Μαρτ Ελληνικό Κέντρο 
Κεραμικής 

250 

58η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής, τα 
εγκαίνια της οποίας, λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.  

22-Νοε Αίθουσα Γαρδέλη 

στην Κεραμική 
550 

 

γ) Συνέταξε μελέτες τις οποίες εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

παρακολούθησε τις σχετικές συμβάσεις. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 (Ε) ΤΜΗΜΑ ΩΔΕΙΟΥ 

Στο Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου λειτουργούν τα κάτωθι τμήματα: μουσική προπαιδεία, 

εκμάθηση οργάνων και μουσικής και παιδική χορωδία.   

Η λειτουργία των Τμημάτων έχει ανατεθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 

Αμαρουσίου. Συμμετέχουν περίπου επτακόσιοι (700) μαθητές και διδάσκουν περίπου 90 

καθηγητές.  

Το Τμήμα Ωδείου είναι υπεύθυνο και για τη λειτουργία της Δημοτικής Χορωδίας 

«Τερψιχόρη Παπαστεφάνου». 

Στο Τμήμα Ωδείου επίσης έχει ανατεθεί η λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου 

Αμαρουσίου, για την συγκρότηση της οποίας ο Δήμος Αμαρουσίου έχει συνάψει σύμβαση 

με ανάδοχο.  

Η Φιλαρμονική ορχήστρα συμμετείχε κατά την διάρκεια του έτους 2020 στις εξής 

εκδηλώσεις: 

1) 6 Ιανουαρίου: ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

2) 6 Ιανουαρίου: ΚΑΛΑΝΤΑ (στο Δημαρχείο) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΘΜΟΝΕΣ- ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 

3) 2 Φεβρουαρίου: ΙΕΡΟΣ. ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, ΛΙΤΑΝΕΙΑ 

4) 25η Μαρτίου: ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ  ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

5) 28η Οκτωβρίου: ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ,  ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 
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6) 16 Δεκεμβρίου: ΑΦΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ – 

ΗΣΑΠ) & ΚΑΛΑΝΤΑ 

7) 24 Δεκεμβρίου:   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ (ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ) 

8) 30 Δεκεμβρίου: ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

(ΣΤ) ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα Μουσεία του Δήμου, παρέμειναν κλειστά για 

αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (από 10 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου και από 1η 

Σεπτεμβρίου έως και το τέλος του χρόνου). Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν 

ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα ενώ η επισκεψιμότητα να μειωθεί σημαντικά. 

Δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ολοήμερη λειτουργία του Μουσείου για το κοινό, 

κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας των Μουσείων, ούτε η εορταστική παράσταση 

(18 Μαΐου),  ενώ ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις και η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη 

παράσταση θεάτρου σκιών. Επίσης δεν πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα 

σε μαθητές σχολείων.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών, τον Σεπτέμβριο, αλλά με 

περιορισμένο αριθμό θεατών και σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα του ΕΟΔΥ. 

Το Τμήμα Μουσείων και Πινακοθήκης περιλαμβάνει τρία (3)  Μουσεία και αναλυτικά ο 

απολογισμός τους είναι: 

 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΘΜΟΝΕΙΣ 

• Παραλαβή & καταγραφή νεοεισερχόμενων εκθεμάτων στο μητρώο εκθεμάτων του μουσείου ανά 

κατηγορία. 

• Πρόσθεση εκθεμάτων για τον εμπλουτισμό θεματικών ενοτήτων. 

• Επεξεργασία των δεικτών επισκεψιμότητας. 

• Μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρα από ιδιωτική εταιρεία.   

• Αλλαγή λαμπτήρων κλιμακοστασίου και τοποθέτηση χρονοδιακόπτη σε εξωτερικό 

προβολέα του Μουσείου από συνεργεία Δήμου. 

• Εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης από την Περιφέρεια Αττικής. 

• Αποκατάσταση του τοίχου του 2ου ορόφου από την υγρασία από τον ιδιοκτήτη του 

κτιρίου. 
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• Ελαιοχρωματισμός στα κάγκελα της βεράντας του 3ου ορόφου από συνεργεία Δήμου. 

• Παροχή βοήθειας σε φοιτήτριες του Ε.Κ.Π.Α. (Τμήμα Μουσειολογίας). Αφορούσε σε 

μεταπτυχιακή εργασία, στην καταγραφή και τεκμηρίωση μουσειακών αντικειμένων. 

• Ετήσια συντήρηση/αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Μουσείου από ιδιωτική 

εταιρεία. 

• Καθαρισμός εξωτερικών φρεατίων του Μουσείου από το προσωπικό του Μουσείου. 

• Επισκεψιμότητα του Μουσείου. Κατά το έτος 2020, οι επισκέπτες ανήλθαν συνολικά 

στα (428) άτομα. Ξεναγήθηκαν (360) μαθητές με τους (30) συνοδούς τους, δημόσιων 

& ιδιωτικών σχολείων, διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης και {28) μεμονωμένοι 

επισκέπτες. 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

•  Έγινε μέρος των μηνιαίων συντηρήσεων  του ανελκυστήρα (εκτός λειτουργίας 

εκκρεμεί η πιστοποίηση) από ιδιωτική εταιρεία. 

• Αντικατάσταση λαμπτήρων από συνεργεία του Δήμου. 

• Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (κλαδέματα) από συνεργεία του Δήμου 

• Ξεναγήσεις σε ομάδες επισκεπτών κυρίως μαθητών (2μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο). 

• Ειδική απεντόμωση των εκθεμάτων κατόπιν μελέτης, από ιδιώτη. 

• Προσφορά εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές επισκέπτες. 

• Αναζήτηση πληροφοριών, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και βιβλιογραφικά, σχετικών με 

τη θεματολογία του Μουσείου. 

• Αρχειοθετήσεις, καταχωρήσεις άρθρων  

• Εργασίες συντήρησης εκθεμάτων (οινόπνευμα σε ερπετά, καθαρισμός πτηνών κ.λπ.) 

από το προσωπικό του Μουσείου. 

•  Αποδοχή δωρεάς ( συλλογή μικρών ορυκτών). 

• Αναπαραγωγή υλικού για τους επισκέπτες του Μουσείου. 

• Δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές επισκέπτες. 
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• Καταγραφή στατιστικού δελτίου επισκεψιμότητας (για τις ημέρες που το μουσείο 

ήταν ανοικτό). 

• Απαντήσεις σε ερωτηματολόγια Διδακτορικού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 

Μεταπτυχιακού Εθνικού  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

• Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη. 

• Σύνταξη μελετών. 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ» 

 Επίβλεψη εργασιών συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας και υπηρεσίας πρασίνου.  

 Αρχειοθετήσεις, αποδελτιώσεις άρθρων. 

 Έλεγχος, ενημέρωση ιστοσελίδας Μουσείου. 

 Καταγραφή στατιστικού δελτίου επισκεψιμότητας. 

 Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη. 

 Καταγραφή και ενημέρωση απαιτούμενων εργασιών, φθορών, βλαβών και 

συντηρήσεων. 

 Συμμετοχή του Σπαθάρειου στη Διεθνή Έκθεση Κουκλοθεάτρου που διοργανώνει η 

UNIMA (Διεθνής Οργανισμός Κουκλοπαικτών), με φιγούρα Μ. Αλεξάνδρου και 

Καραγκιόζη του Ε. Σπαθάρη. Η Έκθεση ήδη περιοδεύει σε Γαλλία, Ισπανία και Ρωσία 

από τις 19 Ιουνίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι και τον Ιούνιο του 2022 (τριετής).  

 Συνεντεύξεις μέσω mail σε μελετητές και ερευνητές του εξωτερικού για την 

υλοποίηση έρευνας πάνω στο ελληνικό και ασιατικό θέατρο σκιών και επίσης, την 

τεχνοτροπία των φιγούρων. 

 Εισηγήσεις προς έγκριση και απόφαση για δράσεις και ανάγκες λειτουργίας του 

Μουσείου. 

 Σύνταξη μελετών προμηθειών και  εκδηλώσεων του Μουσείου (Σπαθάρεια κ.λπ). 

 Πλάνα του Μουσείου - εκθεμάτων και συνέντευξη Μ. Σπαθάρη, για το Μουσείο και 

τους Σπαθάρηδες, για την εκπομπή της ΕΡΤ1. 
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 Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και υπολογιστών με επίβλεψη του τμήματος 

Πληροφορικής, από ιδιωτική εταιρεία. 

 Συντήρηση - επισκευή εξωτερικών θυρών του Μουσείου και ελαιοχρωματισμός  εν 

όψει των Σπαθαρείων έτους 2020 από συνεργεία του Δήμου. 

 Ελαιοχρωματισμός μικρού αμφιθεάτρου και καλλωπισμός αύλειου χώρου εν όψει 

των Σπαθαρείων 2020 από συνεργεία του Δήμου. 

 Διεκπεραίωση αλληλογραφίας με Ελλάδα και εξωτερικό μέσω e-mail για θέματα 

ειδικά με θέμα τον ελληνικό Καραγκιόζη. 

 Έκτακτη εισήγηση που αφορά στη διοργάνωση καλοκαιρινών εκδηλώσεων και 

εκθέσεων του Τμήματος Μουσείων με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 

χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 

 Σύσκεψη σε συνεργασία με όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης με ιδιωτικό φορέα-

συνεργάτη, για προγραμματισμό προσέλκυσης χορηγιών για τα Μουσεία. 

 Σχεδιασμός ειδικής προθήκης με φιγούρες, στη μνήμη μικρού καραγκιοζοπαίκτη που 

νικήθηκε από ανίατη ασθένεια και που το όνειρό του πραγματοποιήθηκε στη 

διάρκεια των Σπαθαρείων, σε συνεργασία με τον Οργανισμό “Make a wish”. 

 Κατά τις περιόδους που δεν ίσχυε το lockdown και είχαν ανοίξει τα Μουσεία, οι 

ατομικοί επισκέπτες ανήλθαν στους (182). 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΠΑΘΑΡΕΙΩΝ  2020 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 21ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ «ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2020» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ 31 Αυγούστου έως 05 Σεπτέμβρη, ώρα 19:30 στις 31/8, ώρα 20:00 από 1η/9 – 05/9 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δευτέρα 31/8:     Έναρξη Φεστιβάλ – Χαιρετισμός   Δημάρχου, κ. Θ. Αμπατζόγλου 
Παράσταση θεάτρου σκιών από τον Γιάννη Νταγιάκο                      
Τρίτη 1/9:          1η παράσταση από τον Μιχάλη Ταβλάτο 
                               2η παράσταση από τον Πάνο Καπετανίδη 

Τετάρτη  2/9:    1η παράσταση από τον Τάσο Τσώνη 
                               2η παράσταση από τον Τάσο Δουρμούσογλου  
Πέμπτη 3/9:      1η παράσταση από τον Μπάμπη Ρουμελιώτη 
                               2η παράσταση από τον Σωκράτη Κοτσορέ 
Παρασκευή  4/9:  1η παράσταση από τον Γιώργο Αθανασίου 
                             2η παράσταση από τον Αλέξανδρο Μελισσινό 
 Σάββατο 5/9: Λήξη Φεστιβάλ – Χαιρετισμός Αντιδημάρχου Αθλητισμού & Πολιτισμού, 
κ. Γιάννη Νικολαράκου 
Μουσικοθεατρική πανηγυρική παράσταση από τον Θίασο Σκιών Καμώματα «Ευγένιος 
Σπαθάρης» 

ΧΩΡΟΣ Στην έδρα του Μουσείου Θεάτρου Σκιών «Ευγένιος Σπαθάρης» - Θέατρο «Ευγένιος 
Σπαθάρης» (Βορείου Ηπείρου 27 & Μεσογείων – Κοκκινιά Αμαρουσίου) 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Μουσείο Θεάτρου Σκιών «Ευγένιος Σπαθάρης»  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Χαιρετισμοί: Δήμαρχος Αμαρουσίου, κος Θ. Αμπατζόγλου και Αντιδήμαρχος 
Αθλητισμού & Πολιτισμού, κος Γιάννης Νικολαράκος                                             
Παρουσίαση: Μένια Σπαθάρη 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ 

1η μέρα: 87 άτομα 
2η μέρα: 1η παράσταση: 141 άτομα 
                 2η παράσταση: 124 άτομα 

3η μέρα: 1η παράσταση: 158 άτομα 

                 2η παράσταση:   74 άτομα 
4η μέρα: 1η παράσταση: 101 άτομα 

                 2η παράσταση:   78 άτομα 

5η μέρα: 1η παράσταση :154 άτομα 

                 2η παράσταση:   44 άτομα 
6η μέρα: 109 άτομα 

Συνολικά: 961 θεατές 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ «COVID 
19», ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΑΤΩΝ ΗΤΑΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Ο ΕΟΔΥ, ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 

ΠΡΟΒΟΛΗ Δελτία Τύπου στάλθηκαν ηλεκτρονικά από το Γραφείο Τύπου σε εφημερίδες, 
περιοδικά, τηλεοπτικά blocks, παιδικούς σταθμούς, κ.α. 
Επίσης πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω face book  από το Μουσείο 
σε συλλόγους και φίλους του Καραγκιόζη καθώς επίσης τηλεφωνική επικοινωνία.  
Ανάρτηση πρόσκλησης και προγράμματος στην ιστοσελίδα του Μουσείου. 
Προβολή και μέσω ιστοσελίδας του Δήμου. 
Αναρτήθηκαν ΜΌΝΟ 40 αφίσες από το προσωπικό των τριών Μουσείων μας .  

Μοιράστηκαν προγράμματα σε παιδικούς σταθμούς και Υπηρεσίες – Μουσεία κλπ του 

Δήμου. 

Προβολή, συνεντεύξεις και απευθείας μετάδοση πρώτης και τελευταίας παράστασης, 
μέσω του διαδικτυακού καναλιού MAROUSSI CITY και  KIFISSIA CITY με μεγάλη 

επιτυχία για τους θεατές που λόγω της πανδημίας προτίμησαν να παρακολουθήσουν 

το φεστιβάλ από το σπίτι. Η απευθείας μετάδοση και οι συνεντεύξεις -(Δημάρχου, 
Αντιδημάρχου, Γιάννη Νταγιάκου, Τάκη Βαμβακίδη, Μένιας Σπαθάρη)-προβλήθηκαν 
από τη σελίδα Ευγένιος Σπαθάρης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Τυπώθηκαν προσκλήσεις,- προγράμματα και αφίσες. 
ΑΡΧΕΙΟ Πραγματοποιήθηκε φωτογράφιση της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ από φωτογράφο 

του Δήμου. 
Το υπόλοιπο φωτογραφικό αρχείο καλύφθηκε από την Φωτεινή Παπαργυρίου 
(εγγονή Ε. Σπαθάρη) και από την Ιωάννα Μάρη (υπάλληλο του Μουσείου). 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
   

ΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΑΚΟΣ, ΛΕΟΥΣΗΣ, ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
POSTO,ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ,ΔΙΠΛΗ ΠΑΛΕΤΑ, Κ & Ρ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΜΕΛΙ & ΚΑΡΥΔΙ, 
MAKE ME HAPPY,ΑΛΕΚΑ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ, TRE STELLE, ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ, TICALLISTI,ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ 

 

(Ζ) ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Εξαιτίας της εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού, στις 16 Μαρτίου 2020,  

αποφασίστηκε  η καθολική αναστολή λειτουργίας όλων των αθλητικών και πολιτιστικών 

δομών. 

Η Βιβλιοθήκη παρέμεινε σε αναστολή από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο και από τον 

Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο 2020. 
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Τους μήνες που επιτρεπόταν η λειτουργία της και πάντα τηρώντας τα μέτρα περιορισμού 

της διασποράς της νόσου Covid -19, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι 

δράσεις και προγράμματα, που είχαν σαν κύριο στόχο την ανάπτυξη της 

αναγνωσιμότητας καθώς και τη δημιουργία ενός φιλικού και ζωντανού περιβάλλοντος 

μάθησης και γνώσης για τους συμπολίτες μας: 

 

Ομάδες Ανάγνωσης 

Μια φορά τον μήνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οργανώθηκαν ομάδες ανάγνωσης 

στον χώρο της Βιβλιοθήκης.  

Διαβάστηκαν και συζητήθηκαν τα κάτωθι βιβλία: 

 20/01/02020  Proust Marcel / Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο: Από τη μεριά του 

Σουάν 

 17/02/2020   Gustave Le Clezio Jean – Marie / Περιπλανώμενο αστέρι  

 24/02/2020 Αναδρομή στη γαλλική ποίηση και στους κύριους εκπροσώπους της  

 05 /10/2020 Aramburu Fernando / Πατρίδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με 9 

άτομα λόγω των περιοριστικών μέτρων (Covid -19). 

 12/10/2020 Aramburu Fernando / Πατρίδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με 9 

άτομα λόγω περιοριστικών μέτρων   (Covid -19). 

Σύνολο συμμετοχών στην ομάδα ανάγνωσης 91 άτομα 

 

Οργάνωση σεμιναρίων 

 Στο πλαίσιο οργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων – διαλέξεων διοργανώθηκε στις 

26/02/2020 ομιλία παρουσίαση με θέμα «Μιρό»: όταν οι μεγάλοι γίνονται παιδιά. 

Διοργάνωση εκδήλωσης: Περιβαλλοντικός, Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος 

Αγίου Νικολάου – ΚΑΤ Αμαρουσίου σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 

Αμαρουσίου και με τη στήριξη του Δήμου Αμαρουσίου. Συμμετείχαν 25 άτομα. 

 

Συνεργασία με σχολεία 

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Βιβλιοθήκης με τα σχολεία της πόλης μας, 

πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις με παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις ανάπτυξης της 

φιλαναγνωσίας  σε μαθητές της πόλης, 
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Δράσεις 

 Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020. Επίσκεψη της Α’ τάξης του Δημοτικού των 

Εκπαιδευτηρίων «Νέα Παιδεία». Πραγματοποιήθηκε γνωριμία και ξενάγηση στον 

χώρο της Βιβλιοθήκης καθώς και διαδραστική αφήγηση του βιβλίου «το κουτί του 

θυμού», με σκοπό τη διαχείριση του θυμού. 

 Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020. Επι=σκεψη της Ε  ́ τα= ξης του Δημοτικου=  Σχολει=ου 

«Τριανέμι». Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση για την Αρχαία Σπάρτη.  

 

Συνολικά, το έτος 2020, επισκέφθηκαν και συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα 

της Βιβλιοθήκης (50) μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης. 

 

Παιδική Ομάδα Ανάγνωσης 

Συνεχίζοντας τον  κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων και  διαδραστικών παραμυθιών  η 

Βορέειος Βιβλιοθήκη διοργάνωσε:  

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2 «Φτερό στον άνεμο» Διαδραστική παρουσίαση του 

παραμυθιού σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου.   

Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2020  «Εικαστικό εργαστήριο Manga» 1ο εργαστήριο. 

Σάββατο, 08 Φεβρουαρίου 2020.  «Εικαστικό εργαστήριο Manga» 2ο εργαστήριο. 

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020. «Εικαστικό εργαστήριο Manga» 3ο εργαστήριο. 

Στη διάρκεια των εργαστηρίων, τα παιδιά  γνώρισαν τα manga, ήρθαν σε επαφή  με τον 

ιαπωνικό πολιτισμό, έμαθαν τη δύναμη και τη σημασία που μπορεί να έχει μια γραμμή 

στη ζωγραφική,  μετέφεραν τις ιδέες και τη φαντασία τους στο χαρτί και δημιούργησαν 

τους δικούς τους μοναδικούς χαρακτήρες. 

Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020. Διαδικτυακά εργαστήρια θετικών επιστημών για τους 

μαθητές της πόλης μας με θέμα «Σκέψη και τροφή». Πραγματοποιήθηκαν δύο 

εργαστήρια. 

Πρώτο εργαστήριο με θέμα «Από τον ήλιο στο μπισκότο», για παιδιά 9-11ετών. 

Δεύτερο εργαστήριο με θέμα «Φάε και σκέψου: τροφή και εγκέφαλος», για παιδιά και 

εφήβους 11-14 ετών. 
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Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020. Διαδικτυακό εργαστήριο θετικών επιστημών με θέμα 

«Βουτιά στον Μικρόκοσμο», για παιδιά 9-11 ετών. Μπορεί να μην τα βλέπουμε αλλά είναι 

εκεί. Τα παιδιά ανακάλυψαν και κατανόησαν τους ιούς και τα μικρόβια, τη λειτουργία 

τους και τους σκοπούς τους. 

Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου 2020. Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Χειροποίητα 

Χριστουγεννιάτικα στολίδια». Με απλά υλικά και πολύ φαντασία τα παιδιά έφτιαξαν 

εορταστικά στολίδια και δώρα για τους αγαπημένους τους. 

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020. Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Η επιστήμη των 

Χριστουγέννων». Τα Χριστούγεννα είναι μια μαγική εποχή για μικρούς και μεγάλους. 

Έχει, παρ’ όλα αυτά, ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορούμε να μελετήσουμε με τη 

βοήθεια της επιστήμης.  

Συνολικά συμμετείχαν στην παιδική ομάδα ανάγνωσης  (141) παιδιά  

 

Τους καλοκαιρινούς μήνες, στον προαύλιο χώρο της Βιβλιοθήκης,  

φιλοξενήθηκαν: 

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020. Ένα μουσικό σχήμα, έξι καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου 

Αμαρουσίου, μάς ταξίδεψαν στον κόσμο της Jazz Μουσικής. 

Διοργανωτής: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου. 

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020. «Τραγούδια κάτω απ’ το φεγγάρι»: μουσικές μελωδίες από 

ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. 

Διοργανωτής: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου. 

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020. Συναυλία μουσικής δωματίου με το τρίο «El Greco». Ένα 

νεανικό σχήμα μουσικής δωματίου, δημοφιλές στον ελλαδικό και διεθνή χώρο. 

Διοργανωτής: Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου. 

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020. Θεατρική Παράσταση «Αρκάς -  Η Ζωή μετά». 

Διοργανωτής: Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού 

 

Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις συμμετείχαν (275) άτομα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά 

μέτρα προστασίας από τον Covid -19.   

 

Το 2020 έγινε δανεισμός  (3.500) τόμων (βιβλίων). 

Επισκέφθηκαν το αναγνωστήριο (2.277) άτομα. 
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Το έτος 2020 έγινε εγγραφή (41) νέων μελών. 

Ο συνολικός αριθμός εγγραφών, μέχρι 31/12/2020, ήταν 5.896 εγγραφές. 

 

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του έτους 2020, χρησιμοποίησαν τους χώρους της Βορέειου 

Βιβλιοθήκης και συμμετείχαν στα προγράμματα και στις δράσεις της (2.859) χρήστες. 
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5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Αποστολή της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική 

διαχείριση όλων των διαδικασιών, που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία του 

Δήμου. 

Τα Τμήματα, τα οποία απαρτίζουν τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι:  

 το Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, 

 το Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων, 

 το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών,  

 το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας και 

 το Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων. 

 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης στελεχώνεται συνολικά με πενήντα (50) 

υπαλλήλους (μόνιμοι 22 και Ι.Δ.Α.Χ. 28). 

 

(Α) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Αρμοδιότητες 

 Καταρτίζει τον προϋπολογισμό. 

 Καταρτίζει και παρακολουθεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. 

 Μεριμνά για τις αναμορφώσεις του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. 

 Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του προϋπολογισμού. 

 Μεριμνά για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού. 

 Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο του προϋπολογισμού του Δήμου. 

 Μεριμνά για τη σύναψη και παρακολούθηση των δανείων. 

 Μεριμνά για τη δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε μηνιαία 

βάση.  

 Παρέχει βεβαιώσεις πάνω στα σχέδια όλων των κανονιστικών διοικητικών πράξεων 

του Δήμου που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού για την ύπαρξη ή 

μη της απαιτούμενης πίστωσης στον εκτελούμενο προϋπολογισμό.  

 Εισηγείται την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 

επιδοτήσεων και αποφάσεων ένταξης πράξεων σε αναπτυξιακά προγράμματα. 

 Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν τον 

προϋπολογισμό και την εκτέλεση του. 
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(Β) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ  

Πρόστιμα Κ.Ο.Κ  

 Καταχωρεί ηλεκτρονικά τις χειρόγραφες κλήσεις και αριθμεί το σύνολο των κλήσεων 

κατά αύξοντα αριθμό. 

 Δημιουργεί αρχείο κλήσεων, για κάθε οικονομικό έτος. 

 Αποστέλλει αρχείο στο αρμόδιο Υπουργείο για ταυτοποίηση οφειλέτη. 

 Συντάσσει χρηματικό κατάλογο ανά αριθμό κυκλοφορίας και έτος μετά την αφαίρεση 

των ήδη πληρωμένων. 

 Εκτυπώνει και αποστέλλει ειδοποιητήρια στους οφειλέτες. 

 Εξυπηρετεί δημότες και διαχειρίζεται αιτήματα. 

 Διεκπεραιώνει αλληλογραφία με δημότες και Υπηρεσίες. 

 Παρέχει στοιχεία στη Νομική Διεύθυνση προς επίλυση νομικών ζητημάτων. 

 Μεριμνά για την Ηλεκτρονική καταχώριση τυχόν λαθών που προκύπτουν κατά την 

βεβαίωση. 

 Συντάσσει καταστάσεις διαγραφών και εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκρισή τους. 

 Εισηγείται στο Δ.Σ. την επιστροφή αχρεστήτως καταβληθέντων. 

Ανταποδοτικά  Τέλη  & Τ.Α.Π.  

 Εκδίδει βεβαιώσεις, περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας, σε περιπτώσεις 

μεταβίβασης της κυριότητος πάσης φύσεως ακινήτων. 

 Βεβαιώνει το Τ.Α.Π. στους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. 

 Βεβαιώνει το Τ.Α.Π. στους ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. 

 Παραλαμβάνει τις υπεύθυνες δηλώσεις Τ.Α.Π. των δημοτών που για πρώτη φορά 

επιθυμούν να δηλώσουν νεόδμητα ακίνητα. 

 Μετατρέπει τις τιμές ζώνης των ακινήτων, σε κάθε αλλαγή των αντικειμενικών αξιών. 

 Φροντίζει για την βεβαίωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. 

 Φροντίζει για την βεβαίωση του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 

 Διενεργεί διορθώσεις – μεταβολές τ.μ. μέσω αποστολής CD στο ΔΕΔΔΗΕ.   

 Παραλαμβάνει από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς παρόχους τις υποστελλόμενές 

καταστάσεις ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Φ.Η.Χ. & Τ.Α.Π. και διενεργεί έρευνα για 

την βεβαίωση αυτών σε χρηματικούς καταλόγους και είσπραξη μέσω Δήμου. 
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 Φροντίζει για την λήψη αποφάσεων προς επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως 

καταβληθέντων χρεών. 

 Εισηγείται δια του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τον μήνα Νοέμβριο 

κάθε έτους τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού 

(ανταποδοτικά). 

Κοινόχρηστοι χώροι 

 Επιμελείται τη βεβαίωση του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραχωρούμενων 

σε περίπτερα για τοποθέτηση ψυγείων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

για  ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε εμπορικά και μικτά καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντας για έκθεση εμπορευμάτων και τις υπό του νομού προβλεπόμενες 

άδειες. 

 Διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία σχετικά με το αντικείμενο του Τμήματος και 

τηρεί το αντίστοιχο αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 

 Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τις κατά περίπτωση μεταβολές των συντελεστών 

κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. 

 Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, που αφορούν σε 

επιστροφή χρημάτων τα οποία εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται. 

 Παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για τραπεζοκαθίσματα, 

εμπορεύματα, ψυγεία, οικοδομικά υλικά κλπ. 

Τέλος Διαφήμισης 

 Εισηγείται την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου από το Δημοτικό Συμβούλιο, για 

την παράνομη διενέργεια διαφήμισης (άρθρο 8 Ν. 2946/2001).     

 Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα προς το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας για την 

είσπραξη των μισθωμάτων (α) από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 

τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) (β)  από την 

εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 

2725/1999) και (γ) από τα στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 

(άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 
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Αποχέτευση  

 Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα και συντάσσει χρηματικούς καταλόγους για τις 

δαπάνες που βαρύνουν τους αιτούντες για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο αποχέτευσης.  

 Διεκπεραιώνει αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων.  

 

Τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων 

 Παραλαμβάνει τις δηλώσεις των υπόχρεων επιχειρήσεων για την επιβολή Δημοτικού 

Τέλους Επιτηδευματιών και εκδίδει το σχετικό Βεβαιωτικό Σημείωμα. 

 Διενεργεί ελέγχους στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για τη συλλογή φορολογικών 

στοιχείων των υπόχρεων στο ανωτέρω Δημοτικό Τέλος. 

 Επιμελείται τη βεβαίωση των οφειλών από το Δημοτικό Τέλος Επιτηδευματιών. 

 Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία του αντικειμένου και τηρεί αρχείο 

εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 

 Διεκπεραιώνει αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων 

 Επιμελείται την οίκοθεν  βεβαίωση τελών άλλων υπηρεσιών βάσει υπηρεσιακών 

σημειωμάτων (ΚΗ΄ ψήφισμα,  ανακύκλωση αυτοκινήτων, παράβολο αδειών 

καταστημάτων, καθαρισμός οικοπέδων, τεύχη δημοπράτησης, τέλη διέλευσης οπτικών 

ινών,  έσοδο για μαιευτήριο άμεσης αποστολής, μισθωμάτων κ.λπ.). 

 Παραλαμβάνει αιτήματα από το Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου και συντάσσει 

χρηματικούς καταλόγους τελών χρήσης κοιμητηρίου που αφορούν σε τέλη α) αγοράς 

και συντήρησης οστεοθηκών και οικογενειακών ταφών και β) ανόρυξης και 

εξωραϊσμού ταφών καθώς και σε δικαιώματα α) τοποθέτησης και συντήρησης 

οικογενειακών ταφών, β) ενταφιασμού σε οικογενειακούς τάφους και γ) 

ενταφιασμού γενικά. 

 
Όσον αφορά τα προς είσπραξη τέλη από το Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων για το έτος 2020,  

επήλθε μείωση στην χρέωση των τελών κοιμητηρίου και των τελών καθαριότητας & 

φωτισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους κάτωθι πίνακες: 

Α) ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

 ΧΡΕΩΣΕΙΣ 2020 ΧΡΕΩΣΕΙΣ 2019 
 ΑΔΣ 380/2018 ΑΔΣ 380/2018 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ           ΤΙΜΗ  
Α΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ   

1 Για ανόρυξη τάφου 60,00 60,00 

2 Για ταφή σε οικογενειακό τάφο   

2α Α΄ θε=ση 140,00 140,00 
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2β Β΄ θε=ση 120,00 120,00 

2γ Γ΄ θε=ση 100,00 100,00 

3 Για ταφή σε τάφο τριετούς χρήσης (για δημότες, κατοίκους, 
ετεροδημότες-μη κατοίκους) 

600,00 600,00 
 

4  Για ταφή σε χυτούς τάφους τριετούς χρήσης (για δημότες, 

κατοίκους, ετεροδημότες-μη κατοίκους) 

600,00 600,00 

5 Για ταφή-φιλοξενία (συγγενικών προσώπων νεκρών)   

5α Σε οικογενειακο=  τα= φο Α΄ θε=σης 1.000,00 1.000,00 

5β Σε οικογενειακο=  τα= φο Β΄ θε=σης 600,00 600,00 

5γ Σε οικογενειακο=  τα= φο Γ΄ θε=σης 300,00 300,00 

6 Για τοποθέτηση κιβωτίου οστών σε οικογενειακό τάφο 50,00 50,00 

7 Για αγορά ατομικών οστεοθηκών (για δημότες, κατοίκους, 

ετεροδημότες-μη κατοίκους) 

1.000,00 1.000,00 

 

Β΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΤΑΦΗΣ   

1 Για εκταφή 60,00 60,00 

2 Για παράταση χρόνου εκταφής  ΑΔΣ 468/19  

2α Μέχρι δώδεκα (12) μήνες και ανά μήνα 70,00 ανά μήνα 50,00 ανά μήνα 

2β Πολυετείς παρατάσεις (νεαρά κυρίως άτομα), ετησίως 300,00 ετησίως 240,00 ετησίως 

Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ   

1 Για τοποθέτηση οστών στο οστεοφυλάκιο, εφάπαξ 30,00 30,00 

2 Για φύλαξη οστών στο οστεοφυλάκιο, ετησίως 30,00 30,00 

Δ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΚΡΟΥ   

1 Στο νεκροθάλαμο   

1α Το πρώτο 24ωρο 40,00 40,00 

1β Πέραν του 24ώρου και για κάθε 24ωρο 65,00 65,00 

2 Στον ψυκτικό θάλαμο   

2α Το πρώτο 24ωρο 50,00 50,00 

2β Πέραν του 24ώρου και για κάθε 24ωρο 60,00 60,00 

Ε΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

1 Σε οικογενειακούς τάφους   

1α Α΄ θε=σης ετησι=ως 60,00 60,00 

1β Β΄ θε=σης ετησι=ως 50,00 50,00 

1γ Γ΄ θε=σης ετησι=ως 35,00 35,00 

2 Σε κτιστές οστεοθήκες ετησίως 20,00 20,00 

 

Β) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
 
1. Για το έτος 2019  και βα= σει της υπ΄ αρ. 461/2018, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 

Κατηγορίες Συντελεστής 

ΟΙΚΙΕΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΟΙΚΙΩΝ 1,28 €/μ2 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΩ 1.000 Μ2 6,40 €/μ2 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΟΙΝ-ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6,40 €/μ2 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4,87 €/μ2 

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΓΚΑΡΑΖ (Β+Γ) / ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 3,60 €/μ2 

ΓΚΑΡΑΖ (Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6,20 €/μ2 

 
2. Για το έτος 2020 και βάσει της υπ’ αριθ. 452/2019, Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού ορίσθηκαν ως κάτωθι: 
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Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  α κ ι ν ή τ ω ν  Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς  

1 .  Ο Ι Κ Ι Ε Σ  &  Κ Ο Ι Ν Ο Χ Ρ Η Σ Τ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι  Ο Ι Κ Ι Ω Ν  1 , 2 8  € / μ 2  

2 .  Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η ,  Μ Η  Κ Ε Ρ Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Κ Α , Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Κ Α  

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Α ,  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ι  

1 , 2 8  € / μ 2  

3 .  Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  Μ Ε  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α   

Α  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α / Κ Ο Ι Ν Ο Χ Ρ Η Σ Τ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι  6 , 4 0  € / μ 2  

Β  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α / Κ Ο Ι Ν Ο Χ Ρ Η Σ Τ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι  4 , 8 7  € / μ 2  

Γ  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α / Γ Κ Α Ρ Α Ζ  ( Β + Γ )  /  Ε Ρ Γ Ο Τ Α Ξ Ι Ο /   

Κ Ο Ι Ν Ο Χ Ρ Η Σ Τ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι  

3 , 6 0  € / μ 2  

Δ  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  Γ Κ Α Ρ Α Ζ  ( Α )  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ  6 , 2 0  € / μ 2  

 
 

(Γ) ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  

Αρμοδιότητες 

 Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων για κάθε 

δαπάνη. 

 Εκδίδει Χρηματικά Εντάλματα (Χ.Ε.). 

  Το σύνολο έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων για το έτος 2020. ανήλθε στα 3.091. 

 Το έτος 2020 εξοφλήθηκαν οφειλές παλαιοτέρων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), ποσού 

ύψους 965.966,46 €, έναντι ποσού 1.610.593,33 € το έτος 2019. 

 Μεριμνά για τη σύσταση, ενεργοποίηση και απόδοση της Πάγιας Προκαταβολής. 

 Εκδίδει Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για την ψήφιση/διάθεση πιστώσεων. 

 Μεριμνά για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών. 

 Ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών των αποδόσεων των Χρηματικών 

Ενταλμάτων Προπληρωμής. 

 Έχει την ευθύνη τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. 

 Καταχωρεί όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου στο Διπλογραφικό Λογιστικό 

Σύστημα. 

 Απεικονίζει λογιστικά στο Διπλογραφικό σύστημα τα πάγια στοιχεία του. 

 Καταρτίζει τον Ισολογισμό του Δήμου και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 Τηρεί λογαριασμούς Αναλυτικής Λογιστικής και προσδιορίζει τα αποτελέσματα ανά 
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κέντρο κόστους. 

 Τροφοδοτεί τις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών με τα ζητούμενα 

οικονομικά στοιχεία. 

 Μεριμνά για την τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του Δημόσιου Λογιστικού και του 

Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος. 

 
 (Δ) ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Αρμοδιότητες 

 Τηρεί και παρακολουθεί τις ταμειακές διαδικασίες για την είσπραξη των εσόδων του 

Δήμου. 

 Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντίστοιχων 

οφειλών στο Δήμο κατά κατηγορία εσόδου από το Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων. 

 Καταρτίζει περιοδικές καταστάσεις εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων και 

ετήσιους λογαριασμούς της διαχείρισης εξόδων. 

 Διενεργεί τις εισπράξεις οφειλών προς το Δήμο, εκδίδοντας γραμμάτιο είσπραξης. 

 Διενεργεί κάθε εργασία σχετική με την είσπραξη δημοτικών εσόδων πληρωμής και 

εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του 

Δημοτικού Κώδικα και τις αντίστοιχες του από 17/5/15.6.1959 Β.Δ/τος όπως κάθε 

φορά αυτές τροποποιούνται. 

 Ελέγχει τις εισπράξεις του Δήμου από τους εισπράκτορες. 

 Εισπράττει διάφορες επιχορηγήσεις από το Τ.Π.Δ., από τη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, από τη 

Δ.Ε.Η. κ.λπ. 

 Διενεργεί τη βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων. 

 Τηρεί γραμμάτια είσπραξης και τριπλοτύπων βεβαίωσης. 

 Αποστέλλει ατομικές ειδοποιήσεις. 

 Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και διενεργεί τις πληρωμές στους 

δικαιούχους μετά τον σχετικό έλεγχο. 

 Καταγράφει τις ενεργούμενες πληρωμές. 

 Μεριμνά για τις αποδόσεις των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων, που 

αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής. 

 Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς 

τους οφειλέτες του Δήμου. 

 Διενεργεί κατασχέσεις. 
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 Πληρώνει τα χρηματικά εντάλματα του Δήμου και του Νομικού  Προσώπου 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.). 

 Αποδίδει τις κρατήσεις μισθοδοσίας - προμηθευτών του Δήμου και του Νομικού 

Προσώπου. 

 Καταρτίζει τον ετήσιο χρηματικό απολογισμό του Δήμου. 

 Τηρεί φυσικό Ταμείο στα γραφεία του Δήμου. 

 Τηρεί αρχεία με κάθε είδους παραστατικά και αντίστοιχα δικαιολογητικά που 

χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου. 

 Ελέγχει τα έσοδα του Νομικού Προσώπου (τηρεί γραμμάτια είσπραξης). 

 Συντάσσει απολογιστικά στοιχεία κάθε οικονομικού έτους για το Δήμο και ξεχωριστά 

για το Νομικό Πρόσωπο. 

 Παρακολουθεί και ελέγχει τους λογαριασμούς του Δήμου και του Νομικού 

Προσώπου. 

 Τηρεί βιβλία ταμειακής υπηρεσίας εσόδων - εξόδων, καθολικό χειρόγραφο και 

μηχανογραφημένο, του Δήμου και του Νομικού Προσώπου. 

 Διενεργεί χρηματικές δοσοληψίες με τις Τράπεζες. 

 Διενεργεί καταθέσεις σε εφορίες, στο Ι.Κ.Α., στο Τ.Π.Δ. 

 Συντάσσει και υποβάλλει Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και φόρου προμηθευτών, προσωρινές και 

οριστικές δηλώσεις χρηματικού υπολοίπου Ν.Π.Δ.Δ. 

 Διατηρεί /συγκεντρώνει απολογιστικά, στατιστικά στοιχεία. 

 Διενεργεί διαγραφές οφειλών, με λήψη σχετικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας. 

 

 (ΣΤ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

Αρμοδιότητες 

 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόδοση ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. (Επιχορήγηση από Δήμο. Πόρους από Κ.Α.Π. κλπ).     

 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του προϋπολογισμού του 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., την έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού κλπ. 

 Μεριμνά για τη διάθεση των πιστώσεων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό 

του Δήμου και αφορούν τα νομικά του πρόσωπα. 

 Προετοιμάζει εισηγήσεις σχετικές με τις Σχολικές Επιτροπές, τη Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας (Δ.Ε.Π.) κλπ. 
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 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόδοση ποσού από το Δήμο προς 

τις Σχολικές Επιτροπές (Επιχορήγηση από Δήμο. ποσά από Κ.Α.Π., ΣΑΤΑ, Φ.Η.Χ. 

κλπ). 

 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα νομικά 

του πρόσωπα (έκτακτες επιχορηγήσεις, έγκριση προϋπολογισμών, απολογισμών 

κλπ). 

 Διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί τα σχετικά έγγραφα του Τμήματος. 

 Παρέχει υπηρεσιακές συμβουλές για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία 

των νομικών προσώπων του Δήμου.     

 

Οι βασικοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2020 

ήταν: 

 Η περαιτέρω μείωση των ελλειμμάτων και το νοικοκύρεμα των οικονομικών του 

Δήμου. 

 Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τη 

χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων στην πόλη. 

 Οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμός 

έχουν ρυθμιστεί – διακανονιστεί και εξυπηρετούνται κανονικά δεν υπάρχουν 

ληξιπρόθεσμες  οφειλές. 

 Το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος του έτους 2020, ανέρχεται στα 34 

εκατ. ευρώ και αποτελεί ένα ασφαλές μαξιλάρι για μελλοντικές ανάγκες και 

υποχρεώσεις. 

 Για τη καλύτερη απόδοση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου και με από 

ερευνά αγοράς κατατέθηκαν μέρος από αυτά ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με υψηλότερη ετήσια απόδοση. 

 Η σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών προς προμηθευτές και εργολάβους. 

 Η κατάρτιση και δημοσίευση του Ισολογισμού έτους 2019. 

 Η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών για τα άτομα με 

αναπηρία πάνω από 67%, τους άπορους και πολύτεκνους. 

 Η μείωση κατά 50% στα τέλη των τρίτεκνων οικογενειών. 
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Συνέχιση στη Συγχώνευση και Κατάργηση Νομικών Προσώπων: Με τη συγχώνευση 

και κατάργηση των Νομικών Προσώπων επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας (μείωση 

δαπανών). 

Αποστολή Οικονομικών Στοιχείων: Ο Δήμος Αμαρουσίου στο πλαίσιο της γενικής 

κυβέρνησης αποστέλλει οικονομικά στοιχεία στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία), όπως και στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), και 

στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης, υποβάλλει τακτικά και τα απαραίτητα στοιχεία στη 

βάση δεδομένων της ΕΕΤΑΑ. 

Μητρώο Δεσμεύσεων: Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι από τους πρώτους Δήμους που 

εφαρμόζει το μητρώο δεσμεύσεων (Π.Δ.113/10). 

Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: Οι μέχρι 

τώρα εκθέσεις αποτελεσμάτων ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχουν 

αποβεί ιδιαίτερα θετικές (τελευταία έκθεση υπ.αρ.2/82913/ΔΔΕ/31.12.2015 έκθεση του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). 

Υποβολή Τριμηνιαίας Έκθεσης σε Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο: 

Με βάση το άρθρο 266 του ν. 3852/10, η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου 

υποβάλλει τακτικά την τριμηνιαία έκθεση στην οικονομική επιτροπή και αυτή προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

 

Για το οικονομικό έτος του 2020, στη Διεύθυνση έχουν συντελεστεί τα παρακάτω: 

1. Προϋπολογισμός 

 Συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν οι προτάσεις από όλες τις Διευθύνσεις και τα 

Αυτοτελή Γραφεία του Δήμου, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους του 2021. 

 Συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, αφού 

προηγουμένως, η Εκτελεστική Επιτροπή, είχε συντάξει το προσχέδιο σύμφωνα με τις 

προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου και της Επιτροπής Διαβούλευσης. 

Ενσωματώθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού στο Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείτε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών. Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

 Συνεχής παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ψηφίστηκαν εννέα (9) 
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αναμορφώσεις, κατόπιν νέων αναγκαιοτήτων που προέκυψαν  και  κατόπιν των 

αιτημάτων των υπηρεσιών του Δήμου και ύστερα από την έγκριση της εποπτεύουσας 

αρχής. 

 Καταρτίστηκε το ετήσιο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου, καθώς και μια 

υποχρεωτική αναμόρφωση του σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.  

 Συνεχής παρακολούθηση σε μηνιαία βάση του Ο.Π.Δ. και της στοχοθεσίας του Δήμου. 

 Τα αποτελέσματα της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους  2020, 

αποδεικνύουν ότι οι προϋπολογισμοί εκτελούνται με βάση τους ετήσιους στόχους που 

τίθενται και πιο συγκεκριμένα υπάρχει θετική απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος 

για το έτος 2020 της τάξεως του 36,30 %.      

 Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση  σύμφωνα  με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Παρακολούθηση και ανάλυση όλων των δανείων του Δήμου.  

 Παροχή οικονομικών στοιχείων στις Τράπεζες στα πλαίσια των  συμβατικών        

υποχρεώσεων. 

 Συνεχή επικοινωνία με τις τράπεζες και αποστολή σχετικών εγγράφων  με   σκοπό  

την έγκυρη και έγκαιρη πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις  

δανειακές συμβάσεις.  

 Κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις για την αναδιαπραγμάτευση της   δανειακής 

συμβάσης που έχει συναφθεί μεταξύ Δ.Ε.Α.Δ.Α. και Τράπεζα Πειραιώς.   

 Στις 22/6/2020 υπογράφτηκε Δανειακή Σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., όπου 

ρυθμίζεται οριστικά ληξιπρόθεσμη οφειλή ύψους 17.152.229,12 € της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου (Δ.Ε.Α.Δ.Α.) προς την Τράπεζα Πειραιώς 

Α.Ε.  από δάνειο που είχε ληφθεί το έτος 2005 ύψους 12.364.918,38 €,  με σκοπό  την 

πληρωμή έργων του 2004. 

 Ο Δήμος Αμαρουσίου πέτυχε αφομοίωση (κούρεμα 40%) της κυρίας οφειλής 

17.152.229,12 €, συνολικού ποσού 7.898.967,22 €, σημαντικό όφελος για το Δήμο 

Αμαρουσίου. 

 
2. Υλοποίηση προϋπολογισμού. 

Με την περαίωση του έτους διαχείρισης στις 31-12-2020, τα ποσοστά υλοποίησης του 

προϋπολογισμού, που έκλεισε ισοσκελισμένος στα 13141.791.957,75 € ανά κεφάλαιο 

έχουν ως ακολούθως: 
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Ως προς τα Έσοδα 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Β:Π 

141.791.957,75 130.809.564,54 92,25% 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε:Π 

141.791.957,75 87.094.690,62 61,42% 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε:Β 

130.809.564,54 87.094.690,62 66,58% 
 

Ως προς τις Δαπάνες 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε:Π 

141.791.957,75 53.088.672,00 37,44% 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Χ.Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ Π:Π 

141.791.957,75 52.991.471,87 37,37% 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Χ.Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ Π:E 
53.088.672,00 52.991.471,87 99,81% 
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
Τελικά 

Προϋπ/σθέντα 
με Αναμ/σεις 

Τελικά 
Βεβαιωθέντα 

Εισπραχθέντα 
Εισπρακτέα 

Υπόλοιπα 

     
Ι. ΕΣΟΔΑ     

Τακτικά (Κ.Α 0 + Κ.Α. 21) 34.873.696,92 36.258.539,97 35.466.939,82 791.600,15 

Έκτακτα (Κ.Α.1+ Κ.Α. 22) 11.426.328,21 5.708.314,96 5.002.044,84 706.270,12 
Εισπράξεις από 

ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 48.891.836,61 
                

    44.654.649,20 2.504.068.93 42.150.580,27 
Εισπράξεις Υπερ 

Δημοσίου και Τρίτων 9.517.034,46 7.104.999,28 7.038.575,48 66.423,80 

Χρηματικό Υπόλοιπο 37.083.061,55 37.083.061,55 37.083.061,55 0,00 

Σύνολο Εσόδων 
141.791.957,75 

  
130.809.564,96 87.094.690,62 43.714.874,34 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σθέντα με 

Αναμ/σεις 
Ενταλθέντα Πληρωτέα μέχρι  

Υπόλοιπα 
Πληρωτέα 

Αδιάθετες 
Πιστώσεις 

Υπερβάσεις 

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

Σύνολο Εξόδων 140.389.090,89 53.088.672,00 52.991.471,87 97.200,13 87.300.418,89 0,00 

Αποθεματικό 1.402.866.86 0,00 0,00 0,00 1.402.866,86 0,00 

Σύνολο Εξόδων 131.745.005,90 49.540.581,38  49.540.581,38                         0,00     82.204.424,52 0,00 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης 
Σύν 

Εισπράξεων 
 Σύν Πληρωμών 

Ταμειακό 
Υπόλοιπο 

ΤΑΚΤΙΚΑ 13.137.471,21 43.013.431,47    47.215.063,40 8.935.839,28 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 

21.139.095,52       2.738.490,34      2.256.238,44 21.621.347,42 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

2.806.494,82 4.259.707,26 3.520.170,03 3.546.032.05 

 37.083.061,55 50.011.629,07 52.991.471,87 34.103.218,75 



 
- 117 

- 

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

(Α) ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

1) Έλεγχος και παρακολούθηση των μισθωτηρίων συμβάσεων - συμφωνητικών 

ακινήτων, που μισθώνονται από το Δήμο, για τη στέγαση των υπηρεσιών του, όπως 

ενδεικτικά αναφέρουμε:  

- Εκπαιδευτικό Κέντρο. 

- Λαογραφικό Μουσείο.  

- Αθλητικός Πολυχώρος.  

- Οικόπεδο στη Μεσογείων για τη στέγαση Τμήματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

και Ποιότητας Ζωής &  Τμήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του 

Δήμου Αμαρουσίου. 

- Χώρος για σταθμό αυτοκινήτων στην Πλατεία Ευτέρπης. 

2) Έλεγχος και παρακολούθηση των μισθωτηρίων συμβάσεων - συμφωνητικών 

ακινήτων που εκμισθώνει ο Δήμος, όπως:  

- Ανθοπωλείο Κοιμητηρίου. 

- Κυλικείο Κοιμητηρίου. 

- Κυλικείο Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 

- Κυλικείο Δημοτικού  Γυμναστηρίου Αγ. Θωμά. 

- Δημοτικός Κινηματογράφος. 

- Υπόγειο Πάρκινγκ Βασιλόπουλου.  

- Κοινόχρηστοι χώροι για την τοποθέτηση & συντήρηση στεγάστρων με σκοπό τη 

διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης. 

3) Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την συγκρότηση των εξής επιτροπών:  

α) Καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία. 

β) Διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση  ακινήτων Δήμου Αμαρουσίου. 

γ) Εκτίμησης - Καταλληλόλητας για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων 

Δήμου Αμαρουσίου. 

4)  Τήρηση των διαδικασιών που προβλέπουν οι σχετικοί Νόμοι και το Π.Δ 270/81 «Περί 

καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων  διενέργειας δημοπρασιών δι’ 

εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων  και Κοινοτήτων», για τις παρακάτω 

μισθώσεις ακινήτων:  
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- Στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του  Δήμου Αμαρουσίου. 

- Στέγαση του Πρότυπου Γυμνασίου, Πρότυπου Λυκείου, ΕΠΑΛ Αναβρύτων  Δήμου 

Αμαρουσίου. 

- Στέγαση του παραρτήματος των 3ου & 12ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Αμαρουσίου.  

- Στέγαση  του παραρτήματος 5ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου.   

- Στέγαση του 18ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμαρουσίου.  

- Έγκριση διενέργειας  παραστάσεων στον χώρο του Ο.Τ. 495 σύμφωνα με τον 

Ν.4229/2014.  

- Στέγαση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Αμαρουσίου. 

Για τις παραπάνω μισθώσεις ακινήτων και αναλόγως το στάδιο της προβλεπόμενης 

διαδικασίας,  απαιτήθηκαν ενέργειες όπως για παράδειγμα: εισηγήσεις στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, αναρτήσεις στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δημοσιεύσεις 

στον Τοπικό και Αθηναϊκό Τύπο, αποστολή εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

5) Διαβίβαση στοιχείων στο Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής 

Διαχείρισης, για την έκδοση βεβαιωτικού καταλόγου  για την είσπραξη μισθωμάτων και 

δικαιωμάτων χρήσεως. 

6)  Αποστολή στοιχείων στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για την:   

α) κατάρτιση ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 και την 

β) κατάρτιση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021. 

7)  Αλληλογραφία με πολίτες, Υπουργεία, υπηρεσίες άλλων Δήμων, Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής, Διευθύνσεις Δήμου, προκειμένου να διευθετηθούν διάφορα θέματα 

που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. 

8) Εισαγωγή νέων εγγραφών στο Ε9,  για ακίνητα ιδιοκτησίας Δήμου Αμαρουσίου. 

9) Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, που αφορούν προσκυρώσεις εδαφικών Τμημάτων 

του Δήμου και διαβίβασή τους στην Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων. 

10) Δημιουργία φυσικού και ηλεκτρονικού φακέλου, με τίτλους ιδιοκτησίας και κάθε 

άλλο σχετικό έγγραφο, για κάθε ακίνητο (οικόπεδο, κτίριο) ιδιοκτησίας Δήμου 

Αμαρουσίου. 

Ο παραπάνω φάκελος περιλαμβάνει στοιχεία ταυτότητας του ακινήτου, όπως:  τίτλους 

κυριότητας, διαγράμματα, αποφάσεις, συμβολαιογραφικές δηλώσεις, Κωδικό Αριθμό 

Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα 

ιδιοκτησίας του Δήμου και είναι σε εξέλιξη η πλήρης καταγραφή των ακινήτων. 
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(Β) ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 Διοικητική υποστήριξη των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.  

 Σχολικοί Τροχονόμοι. 

 Μισθώματα  σχολικών μονάδων. 

 Τεχνικές Εργασίες στα σχολεία. 

 Διοικητική υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αμαρουσίου. 

 Έκδοση καρτών για την μεταφορά των φοιτητών. 

 Φύλαξη σχολικών κτιρίων. 

 Καθαρισμός σχολείων 

 Εποπτεία των Συλλόγων  Γονέων. 

 Παρελάσεις. 

 

2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου, το σχολικό έτος 2019 – 2020, λειτουργούσαν  

οι κάτωθι πενήντα πέντε (55) δημόσιες σχολικές μονάδες και ένα (1) Ι.Ε.Κ. 

 16 Νηπιαγωγεία και 1 ειδικό Νηπιαγωγείο 

 14 Δημοτικά σχολεία και 1 ειδικό Δημοτικό 

 8 Γυμνάσια και 1 Πρότυπο Γυμνάσιο 

 8 Ενιαία Λύκεια και 1 Πρότυπο Λύκειο 

 4 ΕΠΑ.Λ. 

 1 Ε.Κ. 

 1 Ι.Ε.Κ.  

 

Υλοποίηση ενεργειών σε σχέση με: 

Α. Σχολικές Επιτροπές - Διοικητική υποστήριξη.    

Στο Δήμο Αμαρουσίου λειτουργούν δυο (2) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου –

Σχολικές Επιτροπές με την επωνυμία  «Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Αμαρουσίου» και «Σχολική Επιτροπή Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α.΄/2010).  
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Β. Έργο των Σχολικών Επιτροπών 

Το έργο των Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Β’/2006) και 

του άρθρου 5 του Ν.1894/1990 (Φ.Ε.Κ. 110/τ.Α /́1990), ο= πως κα= θε φορα=  ισχυ= ει. 

Ειδικότερα έργο των Σχολικών Επιτροπών είναι: 

 η διαχείριση των πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των 

σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς 

αναλωσίμων υλικών κ.λπ.),  

 η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους 

εξοπλισμού τους, 

 η εισήγηση προς τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων των σχολείων με 

έπιπλα και εξοπλισμό και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με 

βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες και  

 η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση σχολικών κυλικείων, 

καθώς και τη λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της 

διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

 

Γ. Οικονομικά στοιχεία έτους 2020  

1. Οι σχολικές επιτροπές λειτουργούν σύμφωνα με τη με αριθ. 8444/24-2-2011 (ΦΕΚ 

318./2011,Τ.Β )́,ο= πως τροποποιη= θηκε με την με αριθ. 1940/2018 (ΦΕΚ 310/2018,Τ.Β )́ 

και μετ’ ε=πειτα με την με αριθ. 5293/2018 (ΦΕΚ 816/2018,Τ.Β )́ απο= φαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών όπου καθορίζεται «η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και η 

ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών». 

2. Οι επιχορηγήσεις που αποδόθηκαν στις σχολικές επιτροπές για το έτος 2020, είναι οι 

εξής: 

ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΤΟ 2018 
 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020 582.471,25 € 

2 ΑΜΟΙΒΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ  2020 24.297,40 € 

3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΤΟΥΣ  2020 169.345,60 € 

4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Φ.Η.Χ. ΕΤΟΥΣ 2020 552.150,00 € 

5 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 215.751,56 € 

ΑΠΟΔΟΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΤΙΣ Σ.Ε. 
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 

1.464.015,81 € 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ Κ.Α.Π. 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χ.Ε. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ  
Τακτική απόδοση σε Σχολικές 
Επιτροπές A' KATANOMH       

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης   498 06/04/2020 58.848,26 €  

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης   499 06/04/2020 64.628,31 €  

      ΣΥΝΟΛΟ 123.476,57 €  
Τακτική απόδοση σε Σχολικές 
Επιτροπές B' KATANOMH       

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης   1184 16/06/2020 

             
59.916,24 €   

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης   1185 16/06/2020 

                           
65.800,90 €  

      ΣΥΝΟΛΟ 125.717,14 €  

Τακτική απόδοση σε Σχολικές 
Επιτροπές Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ       

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης   2100 01/10/2020 62.763,87 €  

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης   2101 01/10/2020 68.928,29 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 131.692,16 €  

Τακτική απόδοση σε Σχολικές 
Επιτροπές Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ       

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης   2956 28/12/2020 57.490,21 €  
Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης   2957 28/12/2020 64.095,17 €  
      ΣΥΝΟΛΟ 121.585,38 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 502.471,25 €  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ 
1η Έκτακτη σε Σχολικές 
Επιτροπές  1η ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ     
Σχολική Επιτροπή 
Α'/βάθμιας Εκπαίδευσης 27/11/2020 10.000,00 € 
Σχολική Επιτροπή 
Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης 27/11/2020 21.666,05 € 
    31.666,05 € 
2η Έκτακτη σε Σχολικές 
Επιτροπές 2η ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ     

Σχολική Επιτροπή 
Α'/βάθμιας Εκπαίδευσης   02/12/2020                15.000,00 €   
Σχολική Επιτροπή 
Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης   02/12/2020                15.000,00 €  
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               30.000,00€ 

3η Έκτακτη σε Σχολικές 
Επιτροπές 3η ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ     

Σχολική Επιτροπή 
Α'/βάθμιας Εκπαίδευσης   15/12/2020 65.704,31 € 

Σχολική Επιτροπή 
Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης   15/12/2020 88.381,20 € 

      154.085,51 € 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
 
 

Χ.Ε. 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ  
 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 817 19/05/2020                             8.215,59  €  
    

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020  1202 
 

18/06/2020 
 

       5.973,97 € 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
 

3049 
 

31/12/2020 
 

                             10.107,84 
€ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 24.297,40 € 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2020 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χ.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ  

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης 

  1906 07/09/2020         76.4651,57 €   

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης 

  1907 07/09/2020                
92.894,03 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ    169.345,60 €   

 

ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (Φ.Η.Χ.) ΕΤΟΥΣ 2020 

ΤΙΤΛΟΣ Χ.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟ  

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης 

1203 18/06/2020                                          63.470,96 €  

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης 

1204 18/06/2020                                           69.705,05 €  

   ΣΥΝΟΛΟ                                       133.176,01€  

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης 

1598 27/07/2020                                           77.418,60 €  

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης 

1601 27/07/2020                                            85.022,62 € 

   ΣΥΝΟΛΟ                                       162.441,22€ 

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης 

2357 06/11/2020                                                  
84.165,57 € 

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης 

2358 06/11/2020                                           93.835,15 € 

   ΣΥΝΟΛΟ                                       178.000,72 € 
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Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης 

2977 28/12/2020                                           47.938,64 €  

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης 

2978 28/12/2020                                           30.593,41 €  

   ΣΥΝΟΛΟ                                       78.532,05 €  
              ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ                                  552.150,00 €  

 

3. Τεχνικές Εργασίες στα σχολεία. 

Οι τεχνικές εργασίες και προμήθειες που πραγματοποιήθηκαν στα σχολικά κτήρια το 

έτος 2020, έχουν αποτυπωθεί  αναλυτικά  στον απολογισμό των  Σχολικών Επιτροπών. 

4. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Αμαρουσίου. 

Παροχή διοικητικής υποστήριξης  στην  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Αμαρουσίου. 

5. Σχολικοί Τροχονόμοι. 

Το πρόγραμμα που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο υλοποιείται στον Δήμο μας 

μόνο στα σχολεία της Α’/θμιας Εκπαίδευσης και συνεπώς μοναδικός δικαιούχος της 

σχετικής επιχορήγησης είναι το Ν.ΠΔ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Αμαρουσίου” . 

Σύμφωνα με την παρ. 45. Α του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 στους σχολικούς 

τροχονόμους του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 2696/1999, οι 

οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου δήμου, καταβάλλεται από 

τις σχολικές επιτροπές αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων κίνησής τους. Η 

αποζημίωση βαρύνει τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. 

από τον τακτικό προϋπολογισμό. 

Το ποσό που αποδόθηκε από την Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης στους 

σχολικούς τροχονόμους το έτος  2020 ανέρχεται σε  23.217,56 €. 

6. Μισθώματα  Σχολικών Μονάδων. 

Απόδοση των μισθωμάτων στους δικαιούχους των σχολικών μονάδων του  11ου 

Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου, του Πρότυπου Γυμνασίου, Πρότυπου Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 

Αναβρύτων,  κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Το έτος 2020 καταβλήθηκε στους δικαιούχους εκμισθωτές το ποσό των 210.011,02 €, με 

το οποίο εξοφλήθηκαν και οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 

Εκμισθωτής, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)  
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Συνολικό αποδοθέν ποσό έτους 2020: 158.679,09 € 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Εκμισθωτές, Αλεξάνδρα Φρεμεντίτη, Μισαήλ Μισαηλίδης και Αμαλία Μισαηλίδη. 

Συνολικό αποδοθέν ποσό έτους 2020: 8.207,78 € 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3ου-12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Εκμισθωτές, Σοφία – Ειρήνη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Αλέξης 

Παπαδόπουλος. 

Συνολικό αποδοθέν ποσό έτους 2020, 12.233,32 € 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Εκμισθωτής, Κωνσταντίνος Κώνστας. 

Συνολικό αποδοθέν ποσό έτους 2020, 16.210,84 € 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 18ου 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Εκμισθωτής, Εταιρία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» 

Συνολικό αποδοθέν ποσό έτους 2020, 14.689,99 € 

 

7. Μεταφορά φοιτητών. 

Ο Δήμος Αμαρουσίου παρέχει την δυνατότητα στους  φοιτητές, που διαμένουν στο Δήμο 

Αμαρουσίου, Πεύκης και Λυκόβρυσης και φοιτούν στις Πανεπιστημιακές και 

Πολυτεχνικές σχολές της περιοχής Ζωγράφου, να μετακινηθούν (δωρεάν) μέσω της 

Δημοτικής συγκοινωνίας προς την  Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη.  

Τα δρομολόγια εκτελούνται καθημερινά, εκτός των καθιερωμένων αργιών. Κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 2019 - 2020  εκδόθηκαν κάρτες επιβίβασης σε εκατό είκοσι οχτώ 

(128) φοιτητές. 
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8. Φύλαξη Σχολικών Κτιρίων. 

Στα Σχολικά Συγκροτήματα Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου  

εργάζονται  συνολικά επτά (7) φύλακες, συγκεκριμένα δυο (2) φύλακες στην Α’/βάθμια 

Εκπαίδευση και πέντε (5) φύλακες στην Β’/βάθμια Εκπαίδευση. 

9. Καθαρισμός Σχολείων. 

Με την αριθ. 48392/26343/22-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 2110/τ.Α. /́2010) μεταφε=ρθηκαν στο Δη= μο Αμαρουσι=ου απο=  

το Υπουργείο Παιδείας είκοσι επτά (27) καθαρίστριες  σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας & 

Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου.   

Μετά την συνταξιοδότηση ή την μετάταξη καθαριστριών Ι.Δ.Α.Χ. απέμειναν στο Δήμο μας 

επτά (7) καθαρίστριες. 

Με την 50175/07-08-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 

3324/τ.Β /́2020, προσλη= φθηκαν απο=  τον Δη= μο, για τα σχολει=α της Α/θμιας & Β/θμιας 

εκπαίδευσης και για το διδακτικό έτος 2020-2021, πενήντα δύο (52) καθαρίστριες -

καθαριστές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

Επίσης, για το διδακτικό έτος 2020 - 2021, απασχολούνται τριάντα τρεις (33) 

καθαρίστριες, μέσω κοινωφελούς προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ..  

10.Σύλλογοι Γονέων. 

Το Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των 

συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 

Κατατίθενται στην υπηρεσία μας από τις Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων, τα 

πρακτικά νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών, των συλλόγων γονέων (αντίγραφο 

πρακτικού αρχαιρεσιών Εφορευτικής Επιτροπής), στα οποία αποτυπώνονται οι 

εκλεγμένοι και οι αναπληρωτές τους, σε κάθε όργανο, κατάσταση ψηφισάντων 

ενυπόγραφη, καθώς και κατάσταση κατανομής αυτών. 

Η υπηρεσία μας έρχεται σε επικοινωνία με τους συλλόγους γονέων στις περιπτώσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για σημαντικά προγράμματα που πραγματοποιούνται 

από το Δήμο καθώς και για θέματα υποδομής των σχολικών κτιρίων.  

 

(Γ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 Διενεργήθηκε η προετοιμασία, η διεξαγωγή και η ολοκλήρωση των προμηθειών πάσης 

φύσεως ειδών, υλικών και εργασιών του Δήμου (εισηγήσεις Δημοτικό Συμβούλιο και 

Οικονομική Επιτροπή, διακηρύξεις, διαγωνισμοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση 
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προσφορών των απευθείας αναθέσεων, παραγγελίες ειδών, αναρτήσεις στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια, αναρτήσεις στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΣ), κ.λπ.), σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει για την κάθε περίπτωση (π.χ. 

απευθείας αναθέσεις, πρόχειροι διαγωνισμοί, ανοικτοί διαγωνισμοί – διεθνείς κ.λ.π.).  

  Διεξήχθησαν ηλεκτρονικά όλοι οι ανοικτοί διαγωνισμοί του 2020, μέσω της ειδικής 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 Συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις εκδήλωσης αναγκών, κεντρικής προμήθειας ειδών από 

τις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου. 

 Συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες και εργασίες για τις οποίες δεν 

απαιτούνται τεχνικές γνώσεις (σφραγίδες, έκδοση φωτοτυπιών, κινητή τηλεφωνία, 

έπιπλα και σκεύη, συνδρομές σε βάσεις δεδομένων). 

 Έγινε καταχώρηση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, για εργασίες που ανατέθηκαν 

μέσω της υπηρεσίας μας, εκδόθηκαν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών 

και υπογράφηκαν από την αντίστοιχη επιτροπή.      

 Συγκεντρώθηκαν τα δικαιολογητικά όλων των γενόμενων προμηθειών υλικών και 

εργασιών (δαπανών) και διαβιβάστηκαν στο Λογιστήριο για την εκκαθάρισή τους. 

 Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες (εισηγήσεις κλπ) για τη συγκρότηση Επιτροπών 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προμηθειών, Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, 

Επιτροπών Αξιολόγησης προσφορών Εργασιών – Μεταφορών, Επιτροπών Παραλαβής 

Εργασιών – Μεταφορών και της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό 

πλαίσιο ετήσιας διάρκειας. 

Πιο αναλυτικά οι προμήθειες και οι εργασίες για τις οποίες έγιναν ενέργειες από το Τμήμα 

Προμηθειών εντός του έτους 2020, είναι οι παρακάτω:   

Α.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

Α/Α Είδος Ποσό 

1.  Συνδρομή στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΝΕΤ 
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» www.4412.gr 

2.480,00 

2.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ Κ.Λ.Π ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
LIFE GREEN ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Κ.Λ.Π. ΓΙΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GREEN 

24.796,16 

3.  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α 24.800 
4.  Συνδρομή στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΝΕΤ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» για τις υπηρεσίες e-
postirixis 

992,00 

5.  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ 

24.700,80 

6.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ,ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ,ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 14.880,00 
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ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
7.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 24.143,60 
8.  Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου 

για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη 
λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

40.734,00 

9.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (PORTAL) 19.840,00 
10.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 149.854,00 
11.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2.976 
12.  Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης στο Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Αμαρουσίου σε συνεργασία με 

ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση, την πολιτιστική και κοινωνική 
πολιτική και το περιβάλλον 

24.800 

13.  ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙMΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

30.191,34 

14.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

             74.391,32 
 

15.  Υπηρεσίες απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων για την αντιμετώπιση της 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

5.679,20 

16.  TAΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ  (ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 198.400 

17.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ E-
DIMOS 

1.240,00 

18.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

49.990,10 

19.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 7.440,00 
20.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
5.890,00 

21.  Υπηρεσίες Απολύμανσης και Καθαρισμού του συστήματος Αερισμού του 
Δημαρχιακού Μεγάρου στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων 
αντιμετώπισης των  αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 

170.190,00 

22.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 23.999,21 
23.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
248,00 

24.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRAFFITI, ΑΦΙΣΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ Κ.Λ.Π. 
ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  

19.998,80 

25.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΗΜΟΤΗ 74.400,00 

26.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

24.800,00 

27.  ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» 

24.800,00 

28.  ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

24.800,00 

29.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

               24.800,00 

30.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 24.790,00 
31.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ)» 

24.800,00 

32.  AMOIBH ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11.851,85 



 
- 128 

- 

33.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΟΥΣ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1429:2008 

6.000 

34.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΡΙΧΕΥΜΕΝΩΝ 
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

744,00 

35.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 19.962,80 
36.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
             24.738,00 

 
37.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
10.137 

38.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

24.800,00 

39.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

15.896,80 

40.  Υπηρεσίες φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου 
για την αντιμετώπιση τους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για 
τη λήψη μέτρων αποφυγής τους διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

20.367,00 

41.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ                 11.149,88 
 

               11.130,24 
 

42.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2020-2023 

24.800 

43.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 899,00 
44.  ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
49.705,40 

45.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

22.444,00 

46.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ (ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2020) 

 6.076,00 

47.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

22.971,00 

48.  Υπηρεσίες απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων για την αντιμετώπιση τους 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής 
τους διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

5.208,00 

49.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΕΩΝ ΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

6.727,00 

50.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

           198.000,12 
 

51.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
¨ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ¨ 

1.860,00 

52.  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ –ΑΦΙΣΩΝ-ΚΑΡΤΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Κ.ΛΠ. 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Κ.ΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

19.992,52 

53.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ) 12.936,83 
54.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

(«ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

               13.516,00 

55.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

2.499,84 

56.  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 24.779,85 
57.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 250.000,00 
58.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΡΙΖΩΣΕΩΝ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 24.800 
59.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
60.668 

60.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ 

60.668 

61.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 60.668 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ 
62.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
60.668 

63.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ 

60.668 

64.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

60.668 

65.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

60.668 

66.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

60.668 

67.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑCE ERP ECM 60.668 
68.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 
60.668 

69.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ANTIVIRUS 60.668 
70.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
1.486,76 

71.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
(ΣΔΕΑ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

24.800 

72.  ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΕΗ 24.800 
73.  ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΝΟΥ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (SMART THEMATIC TOURISM), ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

22.940 

74.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

61.163,62 

75.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ «5002032» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2023 

24.676,00 

76.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 24.676,00 
77.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

“ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.-ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 
1.240,00 

78.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001-EΛΟΤ 
1429,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ISO 14001,EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 27001:2013 

21.500,00 

79.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18.624,80 
80.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 23.932,00 
81.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 74.400,00 
82.  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
74.400,00 

83.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ , ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ , ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

35.114,32 

84.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Μ.Τ. ΚΑΙ Η/Ζ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

11.978,40 

85.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 24.800 
86.  Υπηρεσίες απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων για την αντιμετώπιση τους 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής 
τους διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

15.129,24 

87.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ & ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

24.725,60 

88.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

24.614,00 

89.  EΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 24.800 
90.  Υπηρεσίες απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων για την αντιμετώπιση τους 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής 
τους διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

510.88 

91.  Υπηρεσίες απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων για την αντιμετώπιση τους 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής 

5.580,00 
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τους διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 
92.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
1.085,00 

93.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

4.967,60 

94.  Παροχή Υπηρεσιών Διαχειριστικής Υποστήριξης Πράξης με τίτλο: Δομή 
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, 
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου με κωδικό ΟΠΣ 5001478  
περιόδου 2020-2023 

24.800,00 

95.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2020 

19.846,20 

96.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 45001:2018 24.800,00 

97.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

22.000,00 

98.  Συνδρομή με την ψηφιακή πύλη “ΔΗΜΟΣDATA 2.800,00 
99.  Υπηρεσίες τεχνικής & λειτουργικής υποστήριξης ωτοαντιγραφικών, 

εκτυπωτικών και λοιπών μηχανών γραφείου 
24.800,00 

100. ΕΚΔΟΣΗ  ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ – («Πολιτισμός στο Μαρούσι: Σύλλογοι - Ενώσεις 
– Σωματεία στο χθες και το σήμερα της πόλης») 

19.928,00 

101. Υπηρεσίες απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων για την αντιμετώπιση της 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

2.690,80 

102. Υπηρεσίες στο πλαίσιο υποστήριξης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
από την εφαρμογή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Π.Ε.  Τζων Βορρέ 

24.000,00 

103. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
22.741,60 

104. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
9.920,00 

105. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ – ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΑ 

24.000,00 

106. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

6.200,00 

107. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

12.400,00 

108. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

6.200,00 

 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΕΤΟΥΣ 2020 

Α/Α Είδος Αξία 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 64.951,70 
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
74.350,40 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΟΙΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

23.989,66 

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 73.974,68 

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

                      5.356,8 

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3.844 
7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ Κ.Λ.Π               2.500 
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8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 24.676,00 
9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.394,00 

10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 52.425,092 

11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

904,00 

12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

18.438,80 

13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΑΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 

2.951,20 

14. Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων στην υποδοχή του δημαρχιακού μεγάρου 
στα πλαίσια προστασίας για την αντιμετώπιση εδώ κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής εδώ διάδοσης του 
Κορωνοϊου COVID-19 

1.674,00 

15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 

10.664,00 

16. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ LAPTOPS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

8.256,92 

17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙMΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

2.901,6 

18. ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΛΗΣ 

21.576,00 

19. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ,ΣΠΟΡΩΝ κλπ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
LIFE GRIN 

41.162,42 

20. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΤΙMΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
COVID-19 

6.893,00 

21. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ  ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

75.623,22 

22. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΟΥΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

600 

23. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ GEL ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 
COVID-1 

21.963,20 

24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 2014-
2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030262 

85.436,00 

25. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 24.732,42 
26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ LAPTOPS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

2.279,70 

27. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 

9.176,00 

28. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 
COVID-19 

20.988,00 

29. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 1.500,00 
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30. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 

31.486,87 

31. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙMΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

2.566,80 

32. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών, φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων, εντύπων, μπλοκ κ.λπ. και χαρτιού 
εκτύπωσης σχεδίων 

74.386,45 

33. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 1.300 
34. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 
COVID-19 

557.136.96 

35. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΣΧΑΡΕΣ & ΓΩΝΙΕΣ 
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΑ, ΣΚΑΛΕΣ, ΣΗΜΑΙΑΚΙΑ 
ΥΠΤΙΟΥ Κ.Α.) 

19.344,00 

36. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ 6 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70 Α) 

486.042,80 

37. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

19.965,74 

38. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΕΘΝΙΚΕΣ κλπ. 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

14.706,40 

39. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 74.387,05 
40. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΛΙΩΝ Κ.Λ.Π 4.535,54 
41. Προμήθεια Προστατευτικών μασκών προσώπου στα πλαίσια προστασίας για την 

αντιμετώπιση εδώ κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 
αποφυγής εδώ διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19 

4.293,00 

42. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 

14.625,18 

43. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔOΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

7.266,40 

44. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 24.800 
45. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.355,50 
46. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 
COVID-19 

14.974,94 

47. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 
COVID-19 

14.840,00 

48. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

369.441,37 

49. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ,ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 38.463,50 
50. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ – ΚΥΠΕΛΛΩΝ  - ΕΠΑΘΛΩΝ – ΒΡΑΒΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Κ.Λ.Π. 
9.969,60 

51. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 
COVID-19 

8.861,60 

52. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ,ΒΟΛΛΕΫ,ΤΕΝΙΣ ΚΛΠ 19.956,56 

53. 

1.Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας εδώ Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»και ένταξη εδώ 
πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5029645 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 5% ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

93.806,00 



 
- 133 

- 

ΚΩΔ.ΣΑ 2018ΣΕ09380054 

2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας εδώ Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»και ένταξη εδώ 
πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5029645 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5%  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΩΔ.ΣΑ 2018ΣΕ09380054 

54. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

5.952 

55. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1.998,76 

56. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

24.622,05 

57. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

24.659,88 

58. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19 

119.510,76 

59. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

17.808,00 

60. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

24.490,00 

61. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24.800,00 

62. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 57.013,96 

63. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔOΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

55.552,00 

64. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 558,00 

65. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ 310,00 

66. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ISOBOX) 22.444,00 

67. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙMΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

2.031,60 

68. 
Προμήθεια φορητών Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης υπολογιστών, στο πλαίσιο 
της αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19» για την παροχή εξ αποστάσεως 
εργασίας των υπαλλήλων 

31.248 

69. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 3.631,40 

70. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 23.899,14 

71. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ,ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ 265.319,08 

72. 
Προμήθεια φορητών Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης υπολογιστών, στο πλαίσιο 
της αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19» για την παροχή εξ αποστάσεως 
εργασίας των υπαλλήλων 

20.832,00 

73. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 8.854,16 

74. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

9.634,80 

75. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2.654.840 

76. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

                 72.297,83   

77. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 
COVID-19 

7.314 

78. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 24.568,37 
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79. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 20.460,00 

80. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ FCU, SPLIT UNIT ΚΑΙ ΚΚΜ» 24.676,00 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 2020 

Α/Α Είδος Αξία 

1 ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

49.705,40 

2. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

24.439,71 

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» 

1.426,00 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ , ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ,  ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

24.800,00 

5. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε-POSTRIXIS 

                        992,00 

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 23.834,70 
7. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. 24.700,80 
8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 190.000 
9. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΒΑΣΗ ΝOΜIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε-DIMOS 868,00 

10. 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 
ΕΚΚΣΚΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ) 

                24.795,16 
 

11. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

2.499,84 

12. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΘΝΙΚΕΣ κ.λ.π. 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

14.096,32 

13. EΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 7.688,00 
14. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ                  24.800,00 
15. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 99.882,00 
16. ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11.245,50 

17. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

8.109,60 

18. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

24.800,00 

19. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

781,20 

20. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΤΤ088 

                24.561,30 
 

21. EΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ Κ.Α ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

19.945,40 

22. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ» 

1.674,00 

23. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

24.738,00 

24. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

18.000,00 

25. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ 

5.000,00 

26. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ 

4.000,00 

27. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

7.000,00 

28. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 7.000,00 
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29. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

1.845,00 

30. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

1.000,00 

31. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

1.600,00 

32. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2.480,00 

33. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

4.000,00 

34. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

4.960,00 

35. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ANTIVIRUS 10.199,00 
36. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΕΩΝ ΤΟΜΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
6.001,60 

37. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 9.990,68 
38. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

“ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.-ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 
1.240 

39. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

19.840,00 

40. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ –ΑΦΙΣΩΝ-ΚΑΡΤΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ –ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
Κ.Λ.Π ΕΚΔΗΛΩΔΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

20.427,76 

41. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15.991,04 
42. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ –ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

22.300 

43. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

                61.163,62 
 

44. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ 

                     23.000 
 

45. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 24.800 
46. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                  23.808,00 
47. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 24.495,00 
48. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
24.800,00 

49. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.500,00 
50. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 

ΜΕΓΑΡΟΥ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

523.444,16 

51. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

23.994,00 

52. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε/Ε 2016/679 (GDPR) ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

74.400,00 

53. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

                    2.492,40 
 

54. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

16.740 

55. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

4.960,00 

56. 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 24.797,52 

57. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣ DATA 2.480,00 
58. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
1.847,60 
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59. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΝΕΤΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 

49.910,00 
 

60. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

23.870,00 
 

61. ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

23.932,00 
 

62. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

24.800,00 

63. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 19.998,72 
64. EΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
24.800,00 

65. EKΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

24.800,00 

66. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ URBAN INNOVATIVE ACTIONS 
ME ΤΙΤΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

24.800,00 

67. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-
2027 

73.904,00 

68. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  

24.762,80 

69. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

18.600 

70. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

69.998,00 

71. ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΑ  ΚΕΡΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) 13.992,00 
72. ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ(ΚΑΙ…ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ) 5.914,80 

 

Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 2020 

Α/Α Είδος Αξία 
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

273.965,60 

2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας της της Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»   
και ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
/ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029645 Με τίτλο Υποέργου 1 
«ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

684.000,00 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

2.158.331,85 

4. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας της της Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»   
και ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
/ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029645 Μες τίτλο Υποέργου  
«ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» 

109.440,00 

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ,ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

21.287,64 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ 

6. ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ  ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ 4.464,00 
7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 74.386,78 
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
23.805,52 

9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

258.540,00 

10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ        5.966,40 

11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΟΥ Α4,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ,ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

66.796,12 

12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

69.586,32 

13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ,ΒΟΛΛΕΫ 19.440,72 
14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
23.994,00 

15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ 69.923,60 

16. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 74.400 
17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
        19.995,25 

 
18. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ        21.878,15 

19. ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

21.576,00 

20. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΑ ΣΚΕΥΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 992,00 

21. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ 6.995,46 
22. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
 8.060,00 

23. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

24.676,00 

24. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 18.376,80 
25. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
521.358,37 

26. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» 

800.137,06 

27. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (ΑΕΡΙΟ-ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ- 
ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ-ΣΟΔΑ-ΚΡΟΚΙΔΟΤΙΚΟ Κ.ΛΠ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ) ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

23.663,96 

 

(Δ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, πραγματοποιήθηκαν από το τμήμα Διαχείρισης 

Κοιμητηρίου οι κάτωθι ενέργειες: 

 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΤΑΦΟΥΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟI                                                                                 
Για την παραχώρηση τάφου σε προβλεπόμενους χώρους για τριετή ταφή 
νεκρών καθώς και οικογενειακών καταβάλλεται δικαίωμα καθορίζομενο με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - πλέον Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

506 

2 
ΕΚΤΑΦΕΣ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ   
 Η εκταφή και ανακομιδή των οστών διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη 

414 
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νομοθεσία  μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριετίας από την ταφή. 

3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ           
Η διαφύλαξη των ανακομιζόμενων οστών ενεργείται με αίτηση των 
ενδιαφερόμενων συγγενών με την καταβολή τέλους όπως αυτό προβλέπεται 
από την σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου -πλέον Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

187 

4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΔΙΑΛΥΤΑ                                                             
Αν κατά την ανόρυξη τάφου τριετούς χρήσης για την ανακομιδή των οστών 
διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν είναι διαλυμένο, αυτό μεταφέρεται και 
ενταφιάζεται σε ειδικό χώρο (αδιάλυτων) για ένα (1) έτος για την τέλεια 
διάλυση του ατελών. 

71 

5 ΕΚΤΑΦΕΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΔΙΑΛΥΤΩΝ 175 

6 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΤΑΦΟ (ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ)  
Χωνευτήριο ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του Κοιμητηρίου που 
χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση οστών ανακομιζόμενων νεκρών, μετά 
από αίτηση των συγγενών μετά την εκταφή ή υπηρεσιακά σε περιπτώσεις 
αδιαφορίας των ενδιαφερομένων. 

92 

7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 183 

8 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΝΕΩΝ ΚΤΙΣΤΩΝ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ                      
 (Με τις υπ’ αριθ.44, 82, 129, 200, 230, 283/2020 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου). 

70 

9 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΘΕΣΗ ΚΤΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 
ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ                                                            
 (Με τις υπ’ αριθ.127, 146, 229, 252/2020 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου και την υπ’ αριθ.73/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής). 

5 

10 

ΕΠΑΝΑΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ                          
(Με τις υπ’ αριθ.73, 113, 128/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου)                                                       
Οι οικογενειακοί τάφοι περιέρχονται στον Δήμο που τους χρησιμοποιεί ως και 
τους λοιπούς μετά παρέλευση πενταετίας από την τελευταία ταφή, όταν:                                                         
α) Οι δικαιούχοι παραιτηθούν της περαιτέρω χρήσης.           
β) εκλείψουν οι δικαιούχοι χρήσης.                                                    
γ) δεν καταβάλλονται τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους 
δικαιούχους.                                                                               
δ) χρησιμοποιούνται χωρίς τίτλο και αντάλλαγμα. 

3 

11 

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ                                                                                                 
Επιτρέπεται η παράταση ταφής, μετά την παρέλευση της τριετίας μετά από 
αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι δώδεκα μήνες κατόπιν έγκρισης της 
Δημοτικής Αρχής - πλέον από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

52 

 

 (Ε) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ 

 Διενήργησε στην αρχή του έτους την ετήσια απογραφή υλικών και στις δύο 

αποθήκες του Δήμου (κεντρική αποθήκη δημαρχείου, αποθήκη εξωτερικών συνεργείων). 

 Μερίμνησε για την παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διαδικασίες και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του Δήμου.  

 Καταχώρησε τα παραστατικά τιμολόγια των προμηθευόμενων υλικών (πάγιος 

εξοπλισμός, αναλώσιμα κλπ) στο λογιστικό πρόγραμμα του Δήμου και επιμελήθηκε για 

την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και υπογραφής από τις αρμόδιες 

κατά νόμο επιτροπές. 
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 Ενημέρωσε το Τμήμα Ακίνητης & Κινητής Περιουσίας της Διεύθυνσης για την 

παραλαβή πάγιου υλικού και διαβίβασε αντίγραφο παραστατικού προκειμένου να 

ενσωματωθεί στο μητρώο παγίων.  

 Τήρησε και ενημέρωσε το βιβλίο υλικών με τα εκδιδόμενα δελτία εισαγωγής και 

εξαγωγής των διαφόρων υλικών από τις  αποθήκες. Αναλυτικά κατά την διάρκεια του 

έτους πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.152 εισαγωγές ειδών (κεντρική αποθήκη Δήμου 

και εξωτερικών συνεργείων) και εκδόθηκαν 1.902 δελτία εξαγωγών (κεντρική αποθήκη 

Δήμου και εξωτερικών συνεργείων) σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία διακίνησης 

υλικών 

 Ενημέρωνε κατά τακτά χρονικά διαστήματα το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου για τα 

αποθέματα των ειδών προμηθειών. 
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7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Το αντικείμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής περιλαμβάνει τον 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την προστασία και την αναβάθμιση του τοπικού, φυσικού 

και αστικού περιβάλλοντος, την συντήρηση των χώρων πρασίνου, την φυτοπροστασία, 

καθώς και τα έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινόχρηστων 

χώρων (παιδικές χαρές, οδοί, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου κλπ.) και την εκτέλεση 

κτιριακών έργων (συντήρηση, επισκευή, εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων) καθώς και την πολιτική προστασία και 

δημόσια υγεία.  

Μεριμνά επίσης για τα αδέσποτα ζώα, συντονίζει και εκτελεί απολυμάνσεις, 

απεντομώσεις και μυοκτονίες όταν απαιτείται, καταγράφει και διεκπεραιώνει τα 

σχετικά με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας και 

τον Τεχνικό Ασφαλείας σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. 

Πέραν των ανωτέρω, από το έτος 2012 και μετά, έχουν περιληφθεί στις αρμοδιότητες 

της Διεύθυνσης οι αδειοδοτήσεις για ένα σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων 

(καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα, υπαίθριο εμπόριο, εμπορικές 

εκθέσεις, ιδρύματα παιδικής πρόνοιας, μουσικά ιδρύματα κ.λ.π) οι οποίες περιήλθαν 

στους Δήμους μετά την κατάργηση των Νομαρχιών σύμφωνα με το Ν.3852/2010 

(Πρόγραμμα Καλλικράτης).  

Ακολουθούν αναλυτικά τα πεπραγμένα των πέντε (5) Τμημάτων της Διεύθυνσης για το 

έτος 2020. 

 

(Α)ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Στο Τμήμα εισήλθαν συνολικά (260) έγγραφα, εκ των οποίων (75) αφορούσαν 

αιτήσεις δημοτών και τα (185) διάφορα έγγραφα με  άλλους δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 συντελέστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

του Τμήματος οι ακόλουθες ενέργειες:  

 

Αναφορικά με τις Παιδικές Χαρές: 

 Απεστάλησαν στο Τμήμα Συνεργείων Δομημένων & Υπαίθριων Χώρων, συνολικά 

οχτώ (8) έγγραφα για εργασίες επισκευής – συντήρησης – αποκατάστασης στους 
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χώρους των παιδικών χαρών. Επιπλέον υπήρξε και προφορική ενημέρωση για τα 

αιτήματα.  

 Απεστάλησαν τέσσερα (4) έγγραφα στο Τμήμα Αστικού Πρασίνου για εργασίες 

αρμοδιότητας τους. Επιπλέον υπήρξε και προφορική ενημέρωση για τα αιτήματα. 

 Απεστάλησαν δώδεκα (12) έγγραφα στην Διεύθυνση Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης, για αντίστοιχες εργασίες αρμοδιότητας τους. 

Για τις τριάντα επτά (37) παιδικές χαρές του Δήμου μας έχουν εκδοθεί αποφάσεις 

καταλληλότητας λειτουργίας για είκοσι εννέα (29) από αυτές και έχουν συνταχθεί 

φάκελοι για τις υπόλοιπες οχτώ (8) παιδικές χαρές, οι οποίοι έχουν αποσταλεί στην 

Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, για την έκδοση σχετικών αποφάσεων 

καταλληλότητας λειτουργίας. 

                 

Αναφορικά με τις Μελέτες: 

 Εκπόνηση μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». Η μελέτη 

αφορά στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του 

Δήμου. 

 Εκπόνηση μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ    

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ». 

 Εκπόνηση μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ». 

 Εκπόνηση μελέτης «ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Η μελέτη αφορά την ανάθεση 

της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του 

Δήμου Αμαρουσίου. 

 Εκπόνηση μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ -

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η μελέτη αφορά 

στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, με 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, και αφορά στην ανάπλαση 

δέκα τριών (13) παιδικών χαρών. 

 Εκπόνηση μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ». Η μελέτη αφορά στον έλεγχο των παιδικών και αθλητικών 

χώρων, ώστε η ασφάλεια τους να προσαρμόζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
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 Εκπόνηση μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ». Η μελέτη περιλαμβάνει τη συντήρηση οργάνων παιχνιδιού και αστικού 

εξοπλισμού στον χώρο των παιδικών χαρών και γίνεται σύμφωνα με τις 

υποδείξεις και της παρατηρήσεις του φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, 

προκειμένου να καταστούν τα όργανα ασφαλή   και πλήρως λειτουργικά για τα 

παιδιά. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες, διότι τα όργανα με την συντήρηση 

καθίσταται ασφαλή και θελκτικά προς το κοινό. 

 Εκπόνηση μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΧΑΡΩΝ». 

 

Αναφορικά με τις Δημοτικές Γεωτρήσεις: 

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφή τους για την αποστολή τους στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Τμήμα Υδάτων. 

(Β) ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Αναφορικά με το αντικείμενο των αδειοδοτήσεων, το Τμήμα προέβη στις ακόλουθες 

ενέργειες: 

Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας, χορήγηση/διαχείριση έξι (6) αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας Κέντρων διασκέδασης, κολυμβητικών δεξαμενών, παιδότοπων και 

γυμναστηρίων. 

Γνωστοποιήσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας. 

- Χορήγηση/διαχείριση εκατό πενήντα (150) βεβαιώσεων ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4442/2016. 

- Διαχείριση διακοσίων τριακοσίων δέκα (310) γνωστοποιήσεων καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (μαζικής εστίασης, κυλικείων σχολείων, υπεραγορών, 

αυτόματων πωλητών, λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, παροχής υπηρεσιών 

υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ.). 

Άδειες μουσικής, χορήγηση/διαχείριση τεσσάρων (4) αδειών παράτασης μουσικής 

για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Επιβολή προστίμου/σφραγίσεις καταστημάτων, διαχείριση δέκα πέντε (15) 

υποθέσεων επιβολής προστίμου/σφραγίσεων καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (μηνύσεις, αλληλογραφία, 

ενημέρωση ελεγκτικών οργάνων, ενδιαφερόμενου, εισηγήσεις αποφάσεις Δημάρχου). 
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Δικογραφίες, διαχείριση μίας (1) υπόθεσης δικογραφίας, που σχηματίστηκαν για 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και για τις οποίες ζητήθηκαν και 

διαβιβάστηκαν οι απόψεις μας στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων. 

Ανακοινώσεις εμπορικών εκθέσεων, έκδοση πέντε (5) ανακοινώσεων εμπορικών 

εκθέσεων καθώς και μίας (1) άδειας σαράντα (40) παραστάσεων. 

Διαχείριση Στάσιμου Εμπορίου. 

- Έκδοση δέκα πέντε (15) βεβαιώσεων ετήσιας διάρκειας.  

- Εξέταση εκατόν εξήντα (160) γραπτών αιτημάτων για στάσιμο εμπόριο, 

ενδιαφερομένων για τη σχετική διαδικασία - νομοθεσία. 

Άδειες Εκμετάλλευσης, Μεταβίβασης κι Εκμίσθωσης περιπτέρων. 

- Διαχείριση πέντε (5) αδειών εκμίσθωσης περιπτέρων. 

- Διαχείριση μίας (1) άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου. 

- Διαχείριση – αλληλογραφία δέκα (10) υποθέσεων, που αφορούσαν περίπτερα. 

 -     Διαχείριση τεσσάρων (4) υποθέσεων αποχώρησης/απομάκρυνσης μισθωτών από 

περίπτερα του Δήμου 

Αδειών Παιδικών Σταθμών Ιδιωτικών και Δημοτικών, αλληλογραφία και 

χορήγηση/διαχείριση αδειών (νέων και αναθεωρήσεων) πέντε (5) παιδικών 

σταθμών. 

Τέλος το Τμήμα θεώρησε εξήντα πέντε (65) βιβλία καπνιζόντων. 

Γενικά αλληλογραφία Τμήματος με πολίτες και υπηρεσίες τριακόσια (300) έγγραφα.  

Επίσης το τμήμα εξυπηρετούσε κοινό σε καθημερινή βάση. 

(Γ) ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Στο Τμήμα εισήλθαν συνολικά χίλια είκοσι τέσσερα (1819) έγγραφα, τα οποία 

αφορούσαν αιτήσεις δημοτών ή φορέων. Όλα τα έγγραφα απαντήθηκαν και  

προγραμματίστηκαν. Η μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων υλοποιήθηκε, ενώ τα 

υπόλοιπα  θα πραγματοποιηθούν την επόμενη χρονιά.  

Στα ανωτέρω εισερχόμενα έγγραφα, περιλαμβάνονται αιτήματα δημοτών που 

προήλθαν είτε μέσω πρωτοκόλλου είτε μέσω της γραμμής δημότη. Τα τελευταία 

κατανέμονται ως κάτωθι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ* 
1. Φυτεύσεις δένδρων 200 
2. Φυτεύσεις θάμνων 2500 
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3. Φυτεύσεις  εποχικών 6000 
4. Κοπές φωλέων πεύκων 3500 
5. Κοπές δένδρων  50 
6. Εκρίζωση κορμών 240 
7. Χορτοκοπή 20000τμ 
8. Κλαδέματα δένδρων 710 
9. Κλαδέματα υψηλών δένδρων 751 

* Αφορά αριθμό σημειακών επεμβάσεων που μπορεί να περιλαμβάνουν παραπάνω από ένα δένδρα. 

Οι εργασίες – υπηρεσίες που διεκπεραίωσε το Τμήμα αφορούσαν κυρίως: 

Την συντήρηση δένδρων δρόμων, όπου περιλαμβάνονται κυρίως εργασίες 

κλαδεμάτων δένδρων και υλοποιήθηκαν από τα συνεργεία.. Συγκεκριμένα, οι 

επεμβάσεις κλαδεμάτων ανά πολεοδομική ενότητα όπως καταγράφονται στο 

κάτωθι πίνακα κατανέμονται ως εξής: 

Α/Α ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
1 Ανάβρυτα 50 
2 Άγιος Θωμάς 20 

3 Άγιος Νικόλαος 30 
4 Άγιοι Ανάργυροι 70 

5 Κέντρο - ΚΑΤ 80 
6 Κοκκινιά 90 

7 Αγία Φιλοθέη 40 

8 Εργατικές Κατοικίες 40 

9 Νέα Λέσβος 40 
10 Νέο Μαρούσι 40 
11 Νέο Τέρμα 80 
12 Παράδεισος 20 

13 Πολύδροσο 40 
14 Στούντιο 30 
15 Σωρός 20 
16 Ψαλίδι 20 

Aκόμη κλαδεύτηκαν με την χρήση ψηλού γερανοφόρου  από ανάδοχο εργασιών 

κλαδέματος 750 δένδρα. 

Έγιναν χορτοκοπές κατά τη θερινή και εαρινή περίοδο σε όλα τα σημεία, όπου τα 

χόρτα είχαν μεγαλώσει, όπως:  Νέα Λέσβος, Άγιος Θωμάς, Ζεκάκειο, όλες τις 

παιδικές χαρές(38 παιδικές χαρές), δημοτικά κτίρια, νησίδες, τρίγωνα, κλπ. 

Σε συνεργασία με το γραφείο Παιδείας έγιναν χορτοκοπές σε όλα τα σχολεία κατά 

την εαρινή περίοδο. Επίσης παραδόθηκε λίστα με τους χώρους για καθαρισμό 

οικοπέδων στη Διεύθυνση Καθαριότητας. 

Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν παραπάνω από 100 φυτεύσεις νέων δένδρων και 

θάμνων σε κοινόχρηστους χώρους και σε πεζοδρόμια, λαμβάνοντας υπόψη την 

καταλληλότητα του σημείου. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Πάρκο στην Μεσογείων 
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και Δάφνης, στην Μεσογείων το παλαιό Δημαρχείο, στην νησίδα της Νεαπόλεως,  

στα παρτέρια του κέντρου, Πάρκο Νουάρου, πάρκο οδού Ζεκάκου, Νερατζιωτίσσης, 

πλατεία Αγίου Κοσμά, Δημαρχείο  κλπ. 

Έγινε η φύτευση με εποχιακά φυτά όπως: κυκλάμινα, γεράνια, διπλαδένιες κλπ σε 

όλες τις ζαρντινιέρες του δήμου. Οι φυτεύσεις αυτές έγιναν τέσσερις φορές το 

χρόνο, την άνοιξη, το φθινόπωρο και τα Χριστούγεννα και αρχές καλοκαιριού. 

Ακόμη, έγινε τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα στο τρίγωνο Αθανασίου Διάκου και 

Νερατζιωτίσης και έξω από τον ΟΤΕ. 

 

Την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, όπου περιλαμβάνονται κυρίως 

εργασίες αποκατάστασης αρδευτικού δικτύου, χορτοκοπές, κοπές δένδρων και 

κλαδεύσεις θάμνων και δένδρων.  

Ακόμα το Τμήμα Αστικού Πρασίνου, συνέδραμε σε έκτακτα γεγονότα, όπως 

κακοκαιρία, καύσωνες, έχοντας το προσωπικό της σε επιφυλακή προκειμένου να 

παρέμβουν όποτε υπάρξει ανάγκη. 

Εκπόνηση μελετών – επίβλεψη έργων και υπηρεσιών. 

Κατά το έτος 2020 εκπονήθηκαν και υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη  οι ακόλουθες 

μελέτες: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΙ (Κ.Α.) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(τελικά ποσά) 
ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

1. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΥΨΗΛΩΝ 
ΔΕΝΔΡΩΝ 
 

35-6142.002 
 

150.000,00 € 
 

Συνεχιζόμενο 

Μέσα στο 2020  
πραγματοποιήθηκαν  
συνολικά 740 
κλαδέματα 
διαφόρων υψών και 
μεγεθών. 

2. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΕΝΔΡΩΝ, 

ΘΑΜΝΩΝ, 
ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ 

ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

35-6692.001 
 

40.000,00 € Σε Εξέλιξη 

Μέσα στο 2020 
υλοποιήθηκε η 
προμήθεια 165 
δέντρων διαφόρων 
κατηγοριών,742 
θάμνων διαφόρων 
τύπων,6000 
εποχιακών φυτών 
 

3. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙ
ΑΣ ΕΙΔΩΝ 

ΔΕΝΔΡΩΝ, 

ΘΑΜΝΩΝ, Κ.Α. 

ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

35-6142.005 
 

19.945,40 € Συνεχιζόμενο 

Αφορά εργασίες 
φυτοπροστασίας το 
2020 ειδών δέντρων, 
θάμνων με 
βιολογικά μέσα, 
κυρίως σε χώρους 
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ΜΕΣΑ σχολείων. 

 

     4. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

35-7131.001 20.000,00 € 
Θα 

Ολοκληρωθεί 
 

Ολοκληρώθηκε η 
διαδικασία 
εκπόνησης μελέτης 
και τα εργαλεία θα 
παραδοθούν αρχές 
του 2021. 

5. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ 

ΚΟΜΜΕΝΩΝ 

ΚΟΡΜΩΝ ΣΕ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΕΙ
Σ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, 
ΠΛΑΤΕΙΕΣ Κ.Λ.Π   
ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
Σ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

35-6262.002 23.398,80 € Ολοκληρώθηκε 

Αφορά εργασίες 

εκρίζωσης κορμών 
κομμένων δένδρων 
από πεζοδρόμια, 
πλατείες, 
πεζόδρομους κ.λ.π. 
και μεταφύτευση 
δέντρων  σε άλλους 
κοινοχρήστους  
χώρους του Δήμου 
μετά από υπόδειξη 
της Υπηρεσίας . 
Συνολικά, το 2020 
έγινε εκρίζωση  σε  
240  κορμούς 
μεγάλους και 
μικρούς.  

6. 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

35-6262.006 24.790,00 € Σε εξέλιξη 

Αφορά στη 

συντήρηση των 

αρδευτικών σε 
διάφορα πάρκα 
πλατείες πεζοδρόμια 
κλπ. Έγινε 
συντήρηση στο 
Δημαρχείο, 
ποδηλατόδρομο, οδό 
Φραγκοκλησιάς, Μ. 
Αλεξάνδρου, κέντρο 
κλπ.  

7. 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

35-6264.003 10.000,00 € Ολοκληρώθηκε 

Αφορά τη 
συντήρηση των 

μηχανημάτων που 

αφορούν στο 
πράσινο και 
ολοκληρώθηκε η 
συντήρηση το 2020. 

 

                    

(Δ) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Για το έτος 2020 διεκπεραιώθηκαν συνολικά οχτακόσια (800) έγγραφα στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.  
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Τομέας Δημόσιας Υγείας 

Διεκπεραιώθηκαν, δόθηκαν κατευθύνσεις ή έγινε ενημέρωση σε περίπου (175) 

υγειονομικές υποθέσεις καταγεγραμμένων δημοτών, με την συνδρομή σε αρκετές 

περιπτώσεις των αρμόδιων αρχών. 

Ελήφθη μέριμνα για ιατρικές εργασίες και ενέργειες σε (195) αδέσποτα ζώα με την 

συνεργασία της Ελληνικής Φιλοζωικής Εταιρίας. 

Η Υπηρεσία τήρησε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία και 

αφορούν στην σωστή λειτουργία του προγράμματος αδέσποτων και την 

χρηματοδότησή του, η οποία εγκρίθηκε και για το έτος 2020 από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Πραγματοποιήθηκαν (48) ενέργειες απολυμάνσεων – απεντομώσεων - μυοκτονιών 

κατά περίπτωση, σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, φρεάτια, συντριβάνια  κλπ. 

Συντάχθηκαν (2) μελέτες για την διαχείριση αδέσποτων, (3) μελέτες για την 

προμήθεια ζωοτροφών καθώς και μελέτες για την προμήθεια αντισηπτικών, ειδών 

δημόσιας υγείας, ειδών προστασίας. 

Είχαμε παρουσία σε εκτέλεση (5) εισαγγελικών παραγγελιών που άπτονταν 

υγειονομικών υποθέσεων. 

Έγιναν ενημερώσεις σε σχολεία, φορείς και σωματεία φιλόζωων. Επίσης δόθηκαν 

κατευθύνσεις σε Δήμους για το πρόγραμμα αδέσποτων. 

 

Τομέας Πολιτικής Προστασίας 

Με ενέργειες του Τμήματος συγκροτήθηκε & συνεδρίασε δυο (2) φορές μέσα στο 

έτος 2020 το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. 

Συντάχθηκαν και εκτελέστηκαν (14) μελέτες που αφορούσαν προμήθειες και 

εργασίες. 

Υλοποιήθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης, με αντικείμενο «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ» από το ΚΔΒΜ MASTER στο οποίο συμμετείχαν και πιστοποιήθηκαν (4) 

άτομα (υπάλληλοι Δήμου). 

Ενισχύθηκε η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας με (23) νέους εθελοντές. 

Συμμετείχαμε, με την βοήθεια της Εθελοντικής Ομάδας, σε δράση καθαρισμού στην 

περιοχή της Εύβοιας, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου.  

Ενημερώσαμε και επικαιροποιήσαμε το Μητρώο Προσωπικού Πολιτικής Προστασίας 



 
- 148 

- 

καθώς και η λίστα οδών  προς απαγόρευση κυκλοφορίας και των χώρων καταφυγής - 

καταυλισμού. Επίσης ορίστηκαν οι χώροι συγκέντρωσης σε περίπτωση πλημμυρικών 

φαινόμενων. 

Με ενέργειες του Τμήματος προσλήφθηκαν προσελήφθησαν (20) άτομα για τις 

ανάγκες της πυροπροστασίας, κατά τους θερινούς μήνες, τα οποία προέβησαν σε 

αποψίλωση 85.000m2  ανοιχτών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. 

Καλύψαμε με 24ωρες βάρδιες την επιφυλακή, τις  ημέρες της αντιπυρικής, που υπήρχε 

κατηγορία κινδύνου 4, ενώ με 16ωρες βάρδιες τις υπόλοιπες ημέρες της αντιπυρικής.  

Κατά την διάρκεια της χρονιάς ήμασταν παρόντες σε περίπου (7) περιστατικά  

πυρκαγιάς, σε (4) περιστατικά πλημμυρικών φαινομένων αλλά και σε (15) πτώσεις 

δέντρων. 

Συμμετείχαμε στη κατάσβεση στην  πυρκαγιά στην Πεντέλη και στον Κοκκιναρά στις 

09/09/2020 με  (2) πυροσβεστικά και με μια υδροφόρα. 

Υλοποιήσαμε σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου και Δημότες, δράση καθαρισμού του Πάρκου Αρίωνα, ενώ με την βοήθεια 

εθελοντών και εργαζομένων, προβήκαμε σε καθαρισμό και κλάδεμα των δέντρων της 

οδού Ευκαλύπτων, μετά από σχετικές υποδείξεις της Πυροσβεστικής και του 

Δασαρχείου, συμβάλλοντας στην Προστασία των Κτημάτων Συγγρού και Καρελλά. 

Προμηθευτήκαμε υλικά και εξοπλίσαμε τις πυροσβεστικές φωλιές παραρεμάτια ενώ 

τοποθέτηκαν και νέες. 

Τοποθετήσαμε θερμοκάμερες στο Άλσος Μιμικόπουλου, καθώς και στο 1ο Λύκειο, 

καλύπτοντας  την νότια πλευρά του Κτήματος Συγγρού. 

Κατασκευάσαμε πυροσβεστικό δίκτυο στο Κτήμα Καρέλλα, το οποίο χρησιμοποιεί το 

υφιστάμενο πηγάδι. 

Συντάξαμε τα Σχέδια ΙΟΛΑΟΣ – ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ για το Δήμο Αμαρουσίου, 

τα οποία και εγκρίθηκαν αρμοδίως. 

Τοποθετήσαμε πινακίδες σήμανσης σε σημεία που έχουν επισημανθεί ως σημεία 

καταφυγής - καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού. 

Συμμετείχαμε στις εργασίες του Ετήσιου Συνέδριου  Πολιτικής Προστασίας Safe 

Greece 2020  (14-16 Οκτωβρίου). 
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 (Ε) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Στο Τμήμα Συνεργείων Δομημένων & Υπαίθριων Χώρων, εισήλθαν συνολικά (2.800) 

έγγραφα, τα οποία αφορούσαν αιτήσεις, κοινοποιήσεις και αλληλογραφία με άλλους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Τα εισερχόμενα έγγραφα ανέρχονται σε (712) 

έγγραφα. Αντίστοιχα τα εξερχόμενα ανέρχονται σε (663).  

Στα ανωτέρω εισερχόμενα έγγραφα, περιλαμβάνονται αιτήματα δημοτών που 

προήλθαν είτε μέσω πρωτοκόλλου είτε μέσω της γραμμής δημότη. Τα τελευταία 

κατανέμονται ως κάτωθι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1 Εργασίες Οδοφωτισμού. 1.643 

2 Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος. 560 

3 Εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων  183 

4 Εργασίες οδοσήμανσης. 165 

5 Εργασίες αποκατάστασης καθιστικών στοιχείων. 40 

6 Λοιπές εργασίες που αφορούν σχολεία και Δημοτικά κτίρια. 1.156 

ΣΥΝΟΛΟ 3.747 

Οι εργασίες – υπηρεσίες που διεκπεραίωσε το Τμήμα αφορούσαν κυρίως: 

 Την συντήρηση του δικτύου Οδοφωτισμού, όπου περιλαμβάνονται κυρίως 

εργασίες αλλαγής λαμπτήρων, ασφαλειών, εκκινητών, κ.τ.λ., με χρήση ή όχι 

καλαθοφόρου οχήματος και υλοποιήθηκαν από το συνεργείο του Δήμου. 

Συγκεκριμένα, οι επεμβάσεις ανά πολεοδομική ενότητα όπως καταγράφονται στο 

κάτωθι πίνακα κατανέμονται ως εξής: 

Α/Α 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1 Ανάβρυτα 153 

2 Άγιος Θωμάς 114 

3 Άγιος Νικόλαος 149 

4 Άγιοι Ανάργυροι 186 

5 Κέντρο - ΚΑΤ 225 

6 Κοκκινιά 90 

7 Αγία Φιλοθέη 109 

8 Εργατικές Κατοικίες 31 
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9 Νέα Λέσβος 99 

10 Νέο Μαρούσι 86 

11 Νέο Τέρμα 77 

12 Παράδεισος 46 

13 Πολύδροσο 83 

14 Στούντιο 34 

15 Σωρός 84 

16 Ψαλίδι 71 

 
  

Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν παραπάνω από (55) αντικαταστάσεις φωτιστικών 

σωμάτων, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. 

 Την συντήρηση οδοστρώματος σε όλους τους δρόμους αρμοδιότητας του 

Δήμου Αμαρουσίου, όπου περιλαμβάνονται κυρίως εργασίες κάλυψης λακούβων, οι 

επεμβάσεις ανά πολεοδομική ενότητα όπως καταγράφονται στο κάτωθι πίνακα 

κατανέμονται ως εξής: 

Α/Α ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1 Ανάβρυτα 45 

2 Άγιος Θωμάς 19 

3 Άγιος Νικόλαος 22 

4 Άγιοι Ανάργυροι 15 

5 Κέντρο - ΚΑΤ 38 

6 Κοκκινιά 30 

7 Αγία Φιλοθέη 24 

8 Εργατικές Κατοικίες 19 

9 Νέα Λέσβος 14 

10 Νέο Μαρούσι 37 

11 Νέο Τέρμα 22 

12 Παράδεισος 40 

13 Πολύδροσο 54 

14 Στούντιο 7 

15 Σωρός 40 

16 Ψαλίδι 26 
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Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν παραπάνω από (20) εργασίες αποκατάστασης 

πλακοστρώσεων σε πεζοδρόμους, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. 

 Την συντήρηση σχολικών κτιρίων καθώς και κτιρίων αρμοδιότητας του 

Δήμου Αμαρουσίου, όπου περιλαμβάνονται κυρίως εργασίες  υδραυλικές, οικοδομικές, 

ηλεκτρολογικές, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού, ανά κτίριο όπως 

καταγράφονται στο κάτωθι πίνακα κατανέμονται ως εξής: 

Α/Α ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 172 

2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 98 

3 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 156 

4 ΓΥΜΝΑΣΙΑ 132 

5 ΛΥΚΕΙΑ-ΕΠΑΛ 105 

6 ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 318 

7 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ κ.λπ. 175 

 

 Εκπόνηση Μελετών 

Κατά το έτος 2020 εκπονήθηκαν και υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη  οι ακόλουθες 

μελέτες: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΙ (Κ.Α.) ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 
Κ.Α. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1 30-6661.011 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ - ΑΔΡΑΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

80.000 € 73.974,68 € OΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αφορά την 
προμήθεια 

οικοδομικών 
υλικών που 
χρησιμοποιούνται 
για τη συντήρηση 
και επισκευή 
δημοτικών κτιρίων 
και κοινοχρήστων 
χώρων (οδών, 
πλατειών, 
πεζοδρομίων κλπ.). 

2 30-6661.007 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

80.000 € 33.072,00 € 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

Αφορά την 
προμήθεια 
ηλεκτρολογικών 
υλικών που 
χρησιμοποιούνται 
για τη συντήρηση 
και επισκευή 
δημοτικών κτιρίων. 
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3 20-7135.018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ
Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

145.000 € 41.309,86 € 

Αφορά την 
προμήθεια 

φωτιστικών ιστών 
και λοιπών 
ηλεκτρολογικών 
υλικών (όπως 
λάμπες, καλώδια 
κλπ.) για την 
κάλυψη των 
αναγκών 
οδοφωτισμού του 
Δήμου.                             
Αντιστοιχεί σε Κ.Α. 

Εσόδων 0311. 

4 30-6661.002 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

45.000 € 24.622,05 € ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ 
ΕΞΕΛΙΞΗ  

 
 
 
 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αφορά την 
προμήθεια 
υδραυλικών 
υλικών που 
χρησιμοποιούνται 
για τη συντήρηση 
και επισκευή 
δημοτικών κτιρίων.  

5 30-6662.002 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

74.400 € 74.350,40 € 

Αφορά την 
προμήθεια υλικών 
που 
χρησιμοποιούνται 
για τη συντήρηση 
των οδών του 
Δήμου Αμαρουσίου.  

6 15-6661.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜ
ΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

20.000 € 19.965,74 € 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

Αφορά την 
προμήθεια βαφών 
και λοιπών υλικών 
που 
χρησιμοποιούνται 
για τη συντήρηση 
και επισκευή 
δημοτικών κτιρίων. 

7 10-7133.004 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΛΗΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

24.000 € 23.899,14 € ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ 
ΕΞΕΛΙΞΗ 

 
 
 
 
 
 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αφορά την 
επισκευή και 
συντήρηση των 
μονάδων 
κλιματισμού σε 
κτιριακές 
εγκαταστάσεις του 
Δήμου για το 2020.   

8 30-6662.010 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

24.000 € 23.589,66 € 

Αφορά την 

προμήθεια 
ξυλουργικών 
υλικών που 
χρησιμοποιούνται 
για τη συντήρηση 
και επισκευή  
κοινόχρηστων 
χώρων.  
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9 30-6661.009 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

25.000 € 24.659,88 € 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

Αφορά την 
προμήθεια ειδών 
σιδήρου και 
αλουμινίου που 
χρησιμοποιούνται 
για τη συντήρηση 
και επισκευή 
δημοτικών κτιρίων.  

10 15-6262.003 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΑΠΕΔΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ  

24.800 € 24.775,85 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 

11 30-7135.019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

61.600 € 61.076,20 € 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ  

12 35-6265.002 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

24.000 € 23.932 € 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

Αφορά εργασίες 
συντήρησης 
αστικού 
εξοπλισμού σε 
κοινόχρηστους 
χώρους. 

13 35-7135.011 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΓΗΠΕΔΩΝ 

ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΛΕΫ, 
ΤΕΝΝΙΣ 

20.000 € 20.000 € 
ΣΥΜΒΑΣΗ  ΣΕ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

Αφορά προμήθεια 
στοιχείων 
εξοπλισμού 
αθλητικών χώρων 
(όπως μπασκέτες, 
φιλέ, βόλεϋ, 
διχτυών 
προστασίας, κλπ.),  

14 20-6234.003 

ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Τις 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

24.000 € 21.576 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αφορά την 

μίσθωση 

καλαθοφόρου 
οχήματος για τις 
ανάγκες 
οδοφωτισμού της 
πόλης για το 2020. 

15 35-7135.014 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
(ISOBOX) 

40.000 € 22.444 € ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Αφορά της 

προμήθεια 

προϊόντων 
μεταφερόμενης 

στέγασης για την 

κάλυψη των 
αναγκών των 
εργαζομένων του 
Δήμου σε 
υπαίθριους 
χώρους.  

16 35-7131.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

20.000 € 8.546,60 € 
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αφορά την 

προμήθεια 
μηχανημάτων και 
ανταλλακτικών 
που 
χρησιμοποιούνται 
από τα συνεργεία 
του Δήμου. 
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17 35-6662.006 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

20.000 € 17.965,99 € 
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αφορά την 

προμήθεια 
εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται 

από τα συνεργεία 
του Δήμου. 
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8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης περιλαμβάνει τη βελτίωση της 

ποιότητας του πολεοδομικού ιστού της πόλης, την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος 

και των οικοδομών της πόλης σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές προδιαγραφές 

που θεσπίζει η πολιτεία, αλλά και την καταγραφή και χαρακτηρισμό των αυθαιρέτων 

κτισμάτων στην περιοχή του Δήμου μας, για τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης, την 

τήρηση των διαδικασιών και την επιβολή διοικητικών και χρηματικών ποινών. 

     Σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της Διεύθυνσης μας είναι: 

 Εντάξεις περιοχών στο Σχέδιο (εισηγήσεις στο Δ.Σ και παράστασή μας, εκδίκαση 

ενστάσεων, επίβλεψη – παρακολούθηση των μελετών, συνεργασία με Περιφέρεια 

Αττικής, Υ.Π.Ε.Κ.Α., μελετητές, πληροφόρηση πολιτών). 

 Μελέτες αναθεωρήσεως του σχεδίου, χρήσεων γης, τροποποιήσεων Γ.Π.Σ., 

τροποποιήσεις σχεδίου κλπ. 

 Άρσεις απαλλοτριώσεων. 

 Διαχείριση μελετών πράξεων εφαρμογής. 

 Σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής. 

 Έλεγχο των καταβολών εισφορών σε χρήμα σύνταξη χρηματικών καταλόγων, 

βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα. 

 Διαχείριση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και Γεωλογικών Μελετών. 

 Χορήγηση εγκρίσεων και αδειών δόμησης για νέα κτίρια, αλλαγή χρήσης 

υπαρχόντων, κατεδαφίσεις, προσθήκες, διαρρυθμίσεις κλπ. 

 Χορήγηση βεβαιώσεων ισχυουσών χρήσεων, απαντήσεις σε διάφορα αιτήματα 

πολιτών, βεβαιώσεις όρων δόμησης και διαχείρισης αδειών δόμησης. 

 Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας και μικρής έκτασης επισκευές. 

 Εγκρίσεις επισκευών και αποπεράτωσης Ν.4178/13. 

 Εγκρίσεις εγκαταστάσεων δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας. 

 Αλληλογραφία με Σ.Τ.Ε, Συνήγορο του πολίτη, Διοικητικό Εφετείο, Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης, Περιφέρεια Αττικής, Υ.ΠΕ.Κ.Α. για διάφορες υποθέσεις. 

 Σύνταξη Πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας, τακτοποιήσεων, 

προσκυρώσεων. 

 Βεβαιώσεις για κτίσματα προ του 1955. 
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 Βεβαιώσεις για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας. 

 Σύνταξη Διαγραμμάτων Εφαρμογής. 

 Διενέργεια αυτοψιών μετά από καταγγελία. 

 Άδειες νομιμοποίησης κτιρίων. 

 Επιβολή προστίμων αυθαιρέτων. 

 Χορήγηση αντιγράφων και εξυπηρέτηση κοινού που αποτελεί σύνθετο, κοπιαστικό, 

επίπονο και χρονοβόρο αντικείμενο. 

     Η Υπηρεσία μας επικοινωνεί και ελέγχεται από τις Προϊστάμενες Αρχές (Περιφέρεια 

Αττικής, Υ.ΠΕ.Κ.Α., Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Συνήγορος του Πολίτη, Σ.Τ.Ε., 

Διοικητικό Εφετείο κ.λ.π.), οι οποίες σχεδόν καθημερινά ζητούν ενημέρωση και 

διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων υποθέσεων οι οποίες πολλές φορές ξεφεύγουν από τα 

πολεοδομικά όρια και έχουν νομικές προεκτάσεις και που η ανεπαρκής στελέχωση της 

Υπηρεσίας χωρίς την παρουσία Νομικού Συμβούλου ενέχει κινδύνους για την ορθή και 

εύρυθμη λειτουργία της. 

     Για το 2020 κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πάνω από 5.245 εισερχόμενα αιτήματα, 

επιπλέον των μη καταγεγραμμένων που ανέρχονται σε πολλαπλάσιο αριθμό. 

     Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι: 

1. Χορηγήσαμε 60 νέες εγκρίσεις αδειών (βάσει του ηλεκτρονικού συστήματος e-άδειες του Τ.Ε.Ε.) και 24 
Άδειες Κατεδάφισης (βάσει του ηλεκτρονικού συστήματος e-άδειες του Τ.Ε.Ε.). 

2. Χορηγήσαμε 5 βεβαιώσεις για κτίσματα προ του 1955. 

3. Χορηγήσαμε πάνω από 3,610 αντίγραφα σχεδίων και εγγράφων. 

4. Συντάξαμε 46 εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων. 

5. Διαβιβάσαμε 83 χρηματικούς καταλόγους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

6. Χορηγήσαμε 113 βεβαιώσεις εισφοράς σε χρήμα, 108 βεβαιώσεις δηλώσεων ιδιοκτησίας.   

7. Σύνταξη 20 διορθωτικών πράξεων εφαρμογής. 

8. Διακίνηση 4 υποθέσεων άρσεων απαλλοτριώσεων και 5 υποθέσεων τροποποίησης σχεδίου. 

9. Αποστολή απόψεων επί προσφυγών (Σ.Τ.Ε., Διοικητικό Εφετείο, Περιφέρεια, ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.,  κ.λ.π.) σε 
σοβαρές πολεοδομικές υποθέσεις. 

10. Προχωρήσαμε σε 48 διαγραφές προστίμων. 

11. Συντάξαμε εκθέσεις επικινδύνων οικοδομών, πρωτόκολλο ετοιμορρόπως επικινδύνων και άρσης 
επικινδύνων κατασκευών (9). 

12. Παρoχή πληροφοριών – εξυπηρέτηση κοινού (15.500 άτομα). 

13. Σύνταξη 140 κτηματολογικών πινάκων για την αποζημίωση και διάνοιξη Κ.Χ. 

 

Ακολουθούν αναλυτικά τα πεπραγμένα των Τμημάτων της Διεύθυνσης, γνωρίζοντας σας 

ότι στόχος της Υπηρεσίας μας είναι η παροχή σωστών υπηρεσιών και η βελτίωση του 

κύρους της Δημόσιας Διοίκησης. 
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 (Α) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στο Τμήμα βρέθηκαν 80 εγγραφές τον 

προηγούμενο χρόνο (συμπεριλαμβανομένης εξωτερικής και εσωτερικής αλληλογραφίας). 

Επίσης υπήρχαν περίπου 150 αιτήματα, τα οποία έχουν ικανοποιηθεί με χορήγηση 

στοιχείων αυθημερόν χωρίς έγγραφη απάντηση. 

Στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης όλων των θεμάτων αρμοδιότητας μας, υπήρξε 

ενασχόληση του τμήματος με τις ακόλουθες υποθέσεις: 

1. Κατάθεση – έλεγχος – προώθηση και διακίνηση πέντε (5) φακέλων τροποποίησης. 

2. Διακίνηση τεσσάρων (4) φακέλων άρσεων απαλλοτρίωσης. 

3. Έλεγχο λογαριασμών και προώθηση ενταλμάτων πληρωμής των μελετών που 

επιβλέπει το τμήμα (νέες εντάξεις).  

4. Αλληλογραφία με Δημόσιες Υπηρεσίες και Δικαστήρια για σοβαρές υποθέσεις 

καταγγελιών και ενστάσεων, με ιδιαίτερη αναφορά σε εκείνες που κατατέθηκαν από 

τοπικούς συλλόγους και πολιτικούς συνδυασμούς. 

5. Συνέχιση πολεοδομικής μελέτης ΚΑΡΠΑΘΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ. 

6. Σύνταξη προμελέτης της εκτός σχεδίου πόλεως πίσω ανατολικά και βόρεια από το 

Νεκροταφείο και πέριξ του Σικιαρίδειου Ιδρύματος. 

7. Ολοκλήρωση των επίγειων αποτυπώσεων για την  επέκταση σχεδίου περιοχής 

Στούντιο Α μέχρι το Ρέμα Αμαρουσίου. 

8. Έναρξη της σύνταξης της μελέτης εφαρμογής της περιοχής Κάτω Ψαλιδίου, νότια της 

εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων και δυτικά της Λεωφόρου Κύμης μέχρι την οδό Λ. 

Ακρίτα (προέκταση της Λεωφόρου Σπ. Λούη). 

9. Ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την επιλογή ειδικού μελετητή για την διερεύνηση 

του παλαιού ρέματος που διέσχιζε την οδό Β. Ηπείρου σχετικά με την ένταξη της 

περιοχής «Ελληνική Παιδεία». 

10. Σύνταξη τροποποίησης στη περιοχή του Κάτω Σωρού (Καψίλλειο ‘Ίδρυμα). 

11. Ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των στοιχείων που αφορούν όρους δόμησης και 

χρήσης γης όλων των περιοχών του Δήμου προκειμένου να ενταχθούν στο 

γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS). 

 

(Β) ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Αρμοδιότητες: 

 Ελέγχει τις μελέτες και εκδίδει γενικά όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. 
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 Ελέγχει τις μελέτες και εκδίδει γενικά όλες τις απαραίτητες Άδειες Δόμησης. 

 Χορηγεί Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας. 

 Εκδίδει Εγκρίσεις Αποπεράτωσης Εργασιών Αυθαιρέτων Οικοδομών βάσει του 

Ν.4178/13 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4495/17). 

 Εκδίδει Εγκρίσεις Επισκευών Αυθαιρέτων Οικοδομών, βάσει του Ν.4178/13 και του 

Ν.4495/17. 

 Παρέχει πληροφορίες (έγγραφες και προφορικές) σε ότι αφορά την εφαρμογή του 

Γ.Ο.Κ ή ΝΟΚ και γενικά της Πολεοδομικής Νομοθεσίας. 

 Χορηγεί πάσης φύσης φωτοαντίγραφα εκ των τηρουμένων αρχείων του. 

 Τηρεί αρχείο: α. χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, β. διαταγμάτων, γ. 

πινακίδων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, και δ. όρων δόμησης. 

 Παρέχει πληροφορίες και εκδίδει βεβαιώσεις για όρους δόμησης, χρήσεις. 

 Χορηγεί αντίγραφα τεχνικών εκθέσεων, διαγραμμάτων εφαρμογής και σχεδίων. 

 Διενεργεί αυτοψίες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 Μεριμνά για την αποστολή στατιστικών δελτίων στο ΥΠΕΧΩΔΕ υπηρεσία 

στατιστικής της νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. 

 Μεριμνά για την αποστολή των στελεχών των οικοδομικών αδειών στις αντίστοιχες 

Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει ο ιδιοκτήτης. 

 Μεριμνά για την αποστολή των στελεχών των οικοδομικών αδειών στις αντίστοιχες 

Υπηρεσίες Ι.Κ.Α. όπου ανήκει το ακίνητο. 

 Χορηγεί βεβαιώσεις για την απόσταση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

από σχολεία, ναούς κ.λ.π. 

 Χορηγεί βεβαιώσεις και αντίγραφα για ηλεκτροδότηση κτισμάτων, βάσει 

οικοδομικών αδειών και των προ του ‘55 με αυτοψία ή υπεύθυνες δηλώσεις. 

 Χορηγεί άδεια δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού 

στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α' του ν. 2075/ 1992 (ΦΕΚ 129 Α'), και 

Ν.2801/00, Ν.3431/06, Ν.4053/12 όπως ισχύει και η επιβολή κυρώσεων στους 

παραβάτες. 

 Χορηγεί βεβαιώσεις για κτίσματα προ του 1955. 

 Ελέγχει τις οικοδομές για θεώρηση ή αναθεώρηση για παράταση ισχύος των 

οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης (αυτοψίες, τρόπος έκδοσης αδειών). 
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 Συντάσσει διαγράμματα εφαρμογής και διαγράμματα διαμορφωμένης κατάστασης 

(αντί των τεχνικών εκθέσεων). 

 Εκδίδει βεβαιώσεις, σχετικά με την αρτιότητα και το οικοδομήσιμο των οικοπέδων 

για έκδοση άδειας οικοδομής, αγοραπωλησίας ή απαλλαγής από φορολογικές 

επιβαρύνσεις. 

 Γνωμοδοτεί σχετικά με την ανάγκη τακτοποίησης οικοπέδων σε φάκελο. 

 Αποστέλλει αποφάσεις για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που 

αφορούν αναγνώριση οδού προ του 1923. 

 Συντάσσει αποφάσεις αναγνώρισης οικοδομήσιμου αποκλεισμένων οικοπέδων. 

 Είναι υπεύθυνο για κάθε θέμα που έχει σχέση με το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων 

του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης. 

 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας. 

 Φιλοξενεί φοιτητές ΤΕΙ στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης 

 Συντάσσει ερωτήματα και απόψεις, προς τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, 

θεμάτων για εκκρεμή δικαστήρια. 

 Αποστέλλει ενστάσεις στο αρμόδιο ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής, ιστορικό υποθέσεων και απόψεις. 

 Συντάσσει έγγραφα σχετικά με υποθέσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής και της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 

Για το χρονικό διάστημα από  01/01/2020 έως και 31/12/2020 κατατέθηκαν συνολικά 

3.607 εισερχόμενα έγγραφα, εκ των οποίων πάνω από 1.890 αφορούσαν χορήγηση 

αντιγράφων, τα 712 αφορούσαν απαντήσεις χρήσεων γης, ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν 

συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, πορίσματα ελεγκτών δόμησης, χορηγήσεις 

διαφόρων απαντήσεων σε πολεοδομικά θέματα, χορηγήσεις διαφόρων βεβαιώσεων, και 

απαντήσεις σε αιτήσεις για γενικά θέματα.  

Επίσης εκδόθηκαν: εξήντα (60) νέες εγκρίσεις αδειών (βάσει του ηλεκτρονικού 

συστήματος e-άδειες του Τ.Ε.Ε.) και σαράντα τέσσερεις (44) άδειες κατεδάφισης (βάσει 

του ηλεκτρονικού συστήματος e-άδειες του Τ.Ε.Ε.). 

 

 (Γ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Τ.Ε.Κ.) 

Για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως και 31/12/2020 κατατέθηκαν στο Τμήμα 

Ελέγχου Κατασκευών (Τ.Ε.Κ.),  συνολικά περίπου 1.470 εισερχόμενα έγγραφα. 

      Τα εν λόγω έγγραφα και η γενικότερη εργασία του τμήματος αφορούν: 
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1. Διενέργεια αυτοψιών (εντοπισμός αυθαιρέτων μετά από καταγγελία, διακοπή 

προστίμων, υγρασίες και επικινδυνότητες, ηλεκτροδότηση - υδροδότηση κτισμάτων 

κλπ). 

2. Σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών και επιβολή προστίμων. 

3. Σύνταξη εκθέσεων επικινδύνων. 

4. Αλληλογραφία με Αποκεντρωμένη Διεύθυνση για δευτεροβάθμια εξέταση 

επικινδύνων. 

5. Διαβίβαση ενστάσεων – αιτήσεων θεραπείας περί αυθαιρέτων κατασκευών στο 

αρμόδιο όργανο (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). 

6. Σύνταξη εγγράφων προσκόμισης παραβόλων που αφορούν ενστάσεις – αιτήσεις 

θεραπείας αυθαιρέτων κατασκευών από το αρμόδιο όργανο (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). 

7. Σύνταξη εγγράφων που αφορούν απόψεις – εισήγηση για ενστάσεις – αιτήσεις 

θεραπείας αυθαιρέτων κατασκευών από το αρμόδιο όργανο (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). 

8. Βεβαίωση προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και διαβίβαση αυτών προς την 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για την ολοκλήρωση των οικονομικών 

διαδικασιών. 

9. Αλληλογραφία με Συνήγορο του Πολίτη, Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης, 

Περιφέρεια, Υ.ΠΕ.ΚΑ., Διοικητικό Εφετείο κ.λ.π.  

10. Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών. 

11. Χορήγηση αντιγράφων. 

12. Ενασχόληση με δυσεπίλυτες χρονίζουσες υποθέσεις. 

13. Εξυπηρέτηση κοινού. 

14. Διαβίβαση στοιχείων σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση για συγκρότηση συνεργείων 

κατεδάφισης λόγω αρμοδιότητας (άρθρο 280 Ν.3852/2010, Φ.Ε.Κ. 87 Α). 

15. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών, σύμφωνα με το Ν. 4178/2013 και 

στο Ν. 4495/17. 

16. Απεντάξεις Ν.3843/2010, λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 και στο Ν. 4495/17. 

17. Αναστολές επιβολής προστίμων λόγω υπαγωγής στους Ν.3843/2010 και Ν. 

4178/2013 και στο Ν. 4495/17. 

18. Έλεγχος στοιχείων υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 και στον Ν. 4495/17. 

19. Αποστολή εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών προς το Α.Τ. Αμαρουσίου. 

20. Αποστολή εγγράφου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τελεσίδικα 

κατεδαφιστέες αυθαίρετες κατασκευές. 
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Το Τμήμα δέχτηκε πάνω από τετρακόσιες τριάντα (430) καταγγελίες, διενεργήθηκαν 

πενήντα δύο (502) αυτοψίες για αυθαίρετες κατασκευές, συνέταξε σαράντα έξι (46) 

εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών και υπολογισμού επιβολής προστίμου, 

δώδεκα (12) αυτοψίες για καταγγελίες υγρασίας και συντάχθηκαν τα αντίστοιχα 

πορίσματα και εννέα (9) αυτοψίες για επικίνδυνες κατασκευές. 

Επίσης, διαβιβάσθηκαν στοιχεία από πενήντα επτά (57) φακέλους αυθαιρέτων στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για συγκρότηση συνεργείων κατεδάφισης, καθώς και δέκα 

πέντε (15) υποθέσεις εκκρεμών θεμάτων για εξέταση ενστάσεων αυθαιρέτων στο 

ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. λόγω αλλαγής αρμοδιότητας (επιτροπή αυθαιρέτων). 

Επιπλέον συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν στην Δ.Ο.Υ. σαράντα οχτώ (48) αποφάσεις  

διαγραφές/αναστολές/διακοπής προστίμων αυθαιρέτων και τριάντα πέντε (35) 

περαιώσεις ημιϋπαιθρίων χώρων με τον Ν.3843/10.  

Τέλος, διαβιβάσθηκαν ογδόντα τρεις (83) χρηματικοί κατάλογοι προς την Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

που αφορούσαν πρόστιμα ανέγερσης, & χορηγήθηκαν αντίγραφα για τριακόσιες 

σαράντα επτά (347) αιτήσεις.  

  

(Δ) ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

 Oι γενικότερες αρμοδιότητες του Τμήματος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τον 

Μάρτιο του 2017 (Φ.Ε.Κ. 713/τ.Β’/2017), περιλαμβάνουν τα εξής:  

1. Χορήγηση βεβαιώσεων περί υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν.2242/1994. 

2. Έλεγχος του τοπογραφικού διαγράμματος που προορίζεται για σύνταξη πράξεων 

τακτοποίησης και αναλογισμού. 

3. Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου.  

4. Σύνταξη κτηματολογικών πινάκων.  

5. Σύνταξη πράξεων τακτοποίησης προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω 

ρυμοτομίας.  

6. Τήρηση αρχείου Δηλώσεων ιδιοκτησίας του Ν.2242/1994.  

7. Διαπίστωση ασυμφωνιών μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού και εφαρμοσθέντος στο 

έδαφος και διόρθωση αυτών. 

8. Αλληλογραφία με υπηρεσίες του Δήμου για θέματα εφαρμογής σχεδίου πόλεως.  

9. Προώθηση θεμάτων καθορισμού από την αρμόδια Επιτροπή του Π.Δ. 5/1986 της 

τιμής της εισφοράς σε χρήμα και των επικειμένων. 

10. Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής – Τήρηση σχετικού αρχείου. 



 
- 162 

- 

11.  Επίβλεψη μελετών πράξεων εφαρμογής. 

12.  Σύνταξη Πράξεων Επιβολής Εισφοράς και επίδοση αυτών. 

13. Χορήγηση βεβαιώσεων περί ληξιπρόθεσμων οφειλών εισφοράς. 

      

Μετά από έρευνα στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου προέκυψε ότι εντός του έτους 2020 

εισήλθαν στο τμήμα 690 έγγραφα, τα οποία διεκπεραιώθηκαν και αφορούσαν: 

1. 140 βεβαιώσεις κατάθεσης δηλώσεων ιδιοκτησίας. 

2. 53 αιτήσεις υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας. 

3. 113 βεβαιώσεις περί ληξιπρόθεσμων οφειλών εισφοράς σε χρήμα. 

4. 60 έγγραφα για σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (που αποτελούν απαντήσεις 

εσωτερικής αλληλογραφίας με τις Διευθύνσεις Νομικών Υποθέσεων και Τεχνικών 

Έργων του Δήμου Αμαρουσίου). 

5. 15 αιτήσεις που αφορούσαν ενστάσεις κατά της ανάρτησης μελέτης πράξεως 

εφαρμογής. 

6. 290 απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών γενικότερου περιεχομένου, εισηγήσεις στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, και εσωτερική αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες του Δήμου. 

Επίσης, σε καθημερινή βάση εξυπηρετούνταν αιτήματα πολιτών χωρίς έγγραφη 

απάντηση. 

7.  Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής (20 φάκελοι). 

      

Επίσης συντάχθηκαν 600 εξερχόμενα έγγραφα που αφορούσαν ερωτήματα, ειδοποιήσεις 

– ενημερώσεις Υπηρεσιών και πολιτών. Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων συντάχθηκαν 437 

Πράξεις Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα  καθώς και 48 ατομικά φύλλα για πληρωμή 

οίκοθεν. Επίσης προωθήθηκαν  υποθέσεις για επιστροφή χρημάτων από εισφορά ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντων, καθώς και υποθέσεις διαγραφής δόσεων εισφοράς σε 

χρήμα. Τέλος, στα πλαίσια του προγράμματος διάνοιξης οδών στον Δήμο, συντάχθηκαν 

τουλάχιστον 80 κτηματολογικοί πίνακες και διαβιβάστηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες.  

 

Πέραν αυτών, εντός του έτους 2020 το Τμήμα ασχολήθηκε επισταμένα και με: 

 τη διαδικασία καταχώρησης στο Εθνικό Κτηματολόγιο της μελέτης πράξης 

εφαρμογής της περιοχής ‘‘Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα’’, 
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 την προώθηση διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Επέκταση Γεωγραφικού 

Συστήματος Διαχείρισης Πολεοδομικών Πληροφοριών», 

 την σύνταξη χρηματικών καταλόγων για το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 

για συνολικό ποσό 409.052,86 €, 

 την υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότησή του από το 

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», 

 την υποβολή αιτήματος εκ μέρους του Δήμου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ Τ.Π.Σ.», 

 το Ε.Χ.Σ. για τη μετεγκατάσταση του ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ στην περιοχή 

ΔΗΛΑΒΕΡΗ, 

 το Ε.Χ.Σ. στο πρώην Δημοσιογραφικό Χωριό Τύπου, καθώς και 

 προφορική εξυπηρέτηση και χορήγηση στοιχείων στους πολίτες σε καθημερινή βάση. 
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9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων είναι αρμόδια για την κατάρτιση του ετήσιου Τεχνικού 

Προγράμματος του Δήμου, καθώς και για την υλοποίηση αυτού, μέσω των διαδικασιών 

εκπόνησης μελετών, ανάθεσης κι επίβλεψης της εκτέλεσης τεχνικών έργων. Το 

αντικείμενο των έργων αφορά σε κατασκευή – επεκτάσεις δικτύων υποδομών 

(αποχέτευση ακαθάρτων, όμβρια κ.λ.π.),  οδοποιϊα, αναπλάσεις , συντήρηση και βελτίωση 

δημοτικών κτιριακών υποδομών  συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των αθλητικών 

υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πεζογέφυρες).   

Επίσης, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εκπόνηση των μελετών και την 

παρακολούθηση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών με τεχνικό 

αντικείμενο.  

Παράλληλα, έχει την αρμοδιότητα για θέματα χωροθέτησης καθώς και συγκοινωνίας και 

κυκλοφορίας.  

Τέλος, με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» προστέθηκαν στις αρμοδιότητες της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και οι αδειοδοτήσεις των ανελκυστήρων. 

Τα Τμήματα, τα οποία απαρτίζουν την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, είναι: 

 το Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών, 

 το Τμήμα Κατασκευής & Επίβλεψης Έργων,  

 το Τμήμα Χωροθέτησης, 

 το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, 

 το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας και 

 το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών. 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κατά το έτος 2020, επεξεργάστηκε συνολικά 4.445 

εισερχόμενα έγγραφα και αιτήσεις, και 3.339 εξερχόμενα που αφορούσαν σε θέματα 

όπως: 

- αιτήματα για εκτέλεση τεχνικών έργων,  

- αιτήματα για κυκλοφοριακά θέματα, οδοσημάνσεις, μονοδρομήσεις και κατευθύνσεις 

κυκλοφορίας, 

- χορήγηση βεβαιώσεων οδοσημάνσεων, 

- χορήγηση βεβαιώσεων υψομέτρων, 

- εισπράξεις τελών διέλευσης δικτύων, 
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- χορήγηση αδειών τομής σε ΟΚΩ, 

- χορήγηση αδειών κατασκευής - ανακατασκευής πεζοδρομίων, 

- χορήγηση αδειών κατάληψης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, 

- χορήγηση ονομασιών και αριθμήσεων οδών κ.ά., 

- αλληλογραφία της διεύθυνσής μας με άλλες υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου 

(Υπουργεία, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση κ.λ.π.), 

- δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, 

- χωροθετήσεις θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ & φορτοεκφόρτωσης, 

- χωροθετήσεις τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πεζόδρομους 

κ.α.) και 

- χωροθέτηση περιπτέρων 

 

Για τη διαχείριση – απάντηση των ανωτέρω, εκδόθηκαν πλέον των 3.339 εγγράφων. 

Επίσης, ικανοποιήθηκαν αιτήματα με χορήγηση στοιχείων αυθημερόν χωρίς έγγραφη 

απάντηση και χορηγήθηκαν απαντήσεις σε αιτήματα δημοτών μέσω της Γραμμής 

Δημότη. 

 

Πιο αναλυτικά, σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες των επί μέρους τμημάτων:  

 

(A) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, μεριμνά για τις διαδικασίες κατάρτισης 

και ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020, καθώς και για τις διαδικασίες 

κατάρτισης και ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021, σύμφωνα με το 

σχετικό θεσμικό πλαίσιο, τον προγραμματικό σχεδιασμό της Διοίκησης και τα εκάστοτε 

οικονομοτεχνικά στοιχεία.  

 

Επίσης, το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, κατόπιν αντίστοιχων εντολών της 

Διοίκησης, συνέταξε μελέτες και προέβη στις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης για 

την υλοποίηση των κάτωθι έργων: 

- Αναβάθμιση και προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017 των δημοτικών παιδικών σταθμών του 

δήμου Αμαρουσίου.  

- Συντήρηση & επισκευή υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων.  

- Εργασίες συντήρησης και επισκευής για την λειτουργία ΚΔΑΠ – ΜΕΑ. 
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- Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών. 

- Ανακατασκευή - συντήρηση οδών. 

- Επισκευές και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων. 

- Εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας α) στο 1ο περιφ. παράρτημα ΚΑΠΗ 

και β) στον παιδικό σταθμό Κοκκινιάς. 

- Διανοίξεις οδών και πεζόδρομων. 

- Συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση λογισμικού ACE ERP Ecm. 

- Επίβλεψη εργασίας με τίτλο: Tηλεματική ενημέρωση επιβατικού κοινού για διέλευση 

των δημοτικών λεωφορείων μέσω ειδικής mobile εφαρμογής. 

- Εργασίες εγκατάστασης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. 

- Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση 

ΑΜΕΑ στο 1ο γυμνάσιο και 1ο λύκειο του δήμου Αμαρουσίου. 

- Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του δήμου Αμαρουσίου. 

- Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια. 

- Μελέτη αποκατάστασης–αξιοποίησης του Διατηρητέου κτιρίου στην συμβολή των 

οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στον Δήμο Αμαρουσίου. 

- Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο 

Αμαρουσίου. 

- Προετοιμασία και ωρίμανση φακέλων και την υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις 

του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 2020-2023. 

- Υπηρεσίες παροχής γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο αξιολόγησης της στρατηγικής στην 

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού χωρικού σχεδίου.  

- Υπηρεσίες στο πλαίσιο υποστήριξης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την 

εφαρμογή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Π.Ε. Τζων Βορρέ. 

- Μελέτη εφαρμογής προσθήκης κατ’ επέκταση νέας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 

1ο δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου. 

- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαμόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης, 

προώθησης και προβολής της επιχειρηματικότητας στο λιανικό εμπόριο. 

- Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία 

προδιαγραφών και οδηγού για το δημόσιο χώρο του Δήμου Αμαρουσίου. 

- Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης υπηρεσιών δήμου για την επικαιροποίηση του 

τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών απόβλητων. 
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Παράλληλα, μερίμνησε για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης, 

κατακύρωσης και υπογραφής συμβάσεων που είχαν εκκινήσει από το προηγούμενο 

έτος: 

- Ανακατασκευή κτιρίων μίσθωσης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής 

εκπαίδευσης. 

- Εργασίες εγκατάστασης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. 

- Εργασίες συντήρησης και επισκευής για την λειτουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. 

- Εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας α) στο 1ο περιφ. Παράρτημα ΚΑΠΗ 

και β) στον παιδικό σταθμό Κοκκινιάς. 

- Ανακατασκευή - συντήρηση οδών. 

- Επισκευές και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων. 

- Διανοίξεις οδών και πεζόδρομων. 

- Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών. 

- Επείγουσα εκπόνηση μελέτης με σκοπό την αντιμετώπιση άκρως επικίνδυνης 

διάβρωσης και κατολίσθησης πρανούς, καθώς και κατά μήκους ρωγμής, στην οδό 

Ερεσσού, στη Νέα Λέσβο Αμαρουσίου. 

 

Επίσης, το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, προέβη στην κατάρτιση τεχνικών 

φακέλων για ανάθεση σύνθετων ή εξειδικευμένων μελετών σε εξωτερικούς 

μελετητές και συγκεκριμένα: 

- Εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο οριοθέτησης ρεμάτων στο Δήμο Αμαρουσίου. 

- Κτηματογραφήσεις και τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε παραρεμάτια τμήματα των περιοχών 

Σωρός - Λάκκα Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δήμου Αμαρουσίου.  

 

Τέλος, το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών μερίμνησε για την επίβλεψη μελετών 

που αφορούν σε νέα έργα και για τις διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής τους. Στις 

μελέτες αυτές, συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που εκπονήθηκαν ως συνεχιζόμενες 

από προηγούμενα έτη: 

- Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την ασφαλή 

διέλευση της Λεωφόρου Κηφισίας.  

- Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου.  
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- Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «κατάρτιση πλήρους φακέλου μελετών και τευχών 

δημοπράτησης για το έργο "ασφαλής προσπέλαση της Λ.. Κηφισιάς από πεζούς και 

ΑΜΕΑ στη θέση "ΗΒΗ", για την προώθηση της διασύνδεσης των διοικητικών 

υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου με το ανατολικό του τμήμα". 

- Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών 

έργων του δήμου Αμαρουσίου».  

- Μελέτη οδοποιίας και μελέτη έργων διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς στο πλαίσιο 

της σύμβασης «Υδραυλικές – γεωλογικές μελέτες και τοπογράφηση ρέματος 

Σαπφούς». 

- Μελέτη σύνταξης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου 

Αμαρουσίου).  

- Εκπόνηση  μελετών στο πλαίσιο οριοθέτησης ρεμάτων στον δήμο Αμαρουσίου. 

- Μελέτη ορθολογικής διαχείρισης ομβρίων υδάτων οδού Κύπριων αγωνιστών. 

- Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου. 

- Μελέτη: Κτηματογραφήσεις και τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε παραρεμάτια τμήματα των 

περιοχών Σωρός-Λάκκα Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δήμου Αμαρουσίου. 

- Εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο οριοθέτησης ρεμάτων στον Δήμο Αμαρουσίου. 

- Δωρεά μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση–αξιοποίηση του Διατηρητέου κτιρίου στην 

συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στον Δήμο 

Αμαρουσίου. 

 

Τέλος το Τμήμα διαχειριστικέ συνολικά 820 αιτήματα, από τα οποία εγγράφως 

απαντήθηκαν τα 423. 

  

(B) ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Δήμου ο οποίος καθορίζει τις αρμοδιότητες του 

Τμήματος, έγιναν κατά το έτος 2020  οι ακόλουθες ενέργειες: 

 

Συντάχθηκαν απαντήσεις σε Αιτήματα Δημοτών, πολιτών, ή άλλων Υπηρεσιών εντός 

και εκτός του Δήμου, και εν γένει ερωτήματα που αφορούν θέματα των αρμοδιοτήτων 

του Τμήματος. 

Μετά από έρευνα των στοιχείων από το γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου,    

προέκυψε, ότι εντός του 2020 εισήλθαν στο πρωτόκολλο του τμήματος 1.737 αιτήματα 
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που αφορούσαν σε ζητήματα σχετικά των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, τα πλείστα εκ 

των οποίων ικανοποιήθηκαν ή/και απαντήθηκαν εντός των χρονικών ορίων που ορίζουν 

οι κανονισμοί. 

 

Το Τμήμα μερίμνησε για την εκτέλεση των τεχνικών έργων.  

Επέβλεψε την εκτέλεση των έργων και άσκησε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των 

κατασκευών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και την 

σχετική νομοθεσία. Μερίμνησε για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής των 

έργων. Έλεγξε και θεώρησε τις υποβαλλόμενες πιστοποιήσεις εκτελεσθέντων εργασιών, 

τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, κ.λ.π., και τα προώθησε για θεώρηση ή/και ενέργεια 

στις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και για την έγκρισή των από την Περιφέρεια και το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Συγκεκριμένα τα  έργα που υπήρξαν σε εξέλιξη εντός του 2020, ήταν: 

1. «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ». Το έργο είναι σε αναστολή 

και συνεχίζεται. 

2. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»2020. Το έργο 

συνεχίζεται. 

3. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ». Το έργο 

συνεχίζεται. 

4. «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»2019. Το έργο 

συνεχίζεται. 

5. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Χ. 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

Το έργο συνεχίζεται. 

6. «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ & ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ)».Το έργο συνεχίζεται. 

7. «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ»2020. Το έργο συνεχίζεται. 

8. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ». Το έργο συνεχίζεται. 
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9. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΟΥ 

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ».   Το έργο συνεχίζεται. 

10. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΟΔΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ». Το έργο συνεχίζεται. 

11. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ’. Το έργο συνεχίζεται. 

12. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Το έργο συνεχίζεται. 

13. «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ2020». Το έργο 

συνεχίζεται. 

14. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΧΡΟΝΗΣΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Το έργο συνεχίζεται. 

15. «ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN». Το έργο συνεχίζεται. 

16. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ». 

Το έργο συνεχίζεται 

17. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α) ΣΤΟ 1ο ΠΕΡΙΦ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ Β)ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ». Το έργο συνεχίζεται. 

 

Επιπλέον το Τμήμα Κατασκευής & Επίβλεψης Έργων εκπονεί και προωθεί εισηγήσεις 

στο Δ.Σ. που αφορούν  στην παραλαβή των  παλαιοτέρων  έργων, και συνεπικουρεί 

στην συνέχεια για τις διαδικασίες παραλαβής από τις εκλεγείσες επιτροπές. 

 

Ακόμα τηρεί Αρχεία: 

 Τηρεί στατιστικό πίνακα όλων των εκτελούμενων έργων αρμοδιότητάς του ανά έτος, 

με τα βασικά συμβατικά στοιχεία, καθώς και τα οικονομικά (λογαριασμούς κ.λ.π.). 

 Τηρεί Αρχεία με στατιστικά στοιχεία Έργων ανά Έτος, και Συνολικά Αρχεία Έργων σε 

βάθος δεκαετίας. 

 Τηρεί Αρχεία και βιβλιογραφία με Νομοθεσία κατασκευής έργων κ.λ.π.. 

 Τηρεί Αρχείο Αιτημάτων για κατασκευές, μελετά και προϋπολογίζει τις ανάγκες της 

πόλεως - πολιτών, τις οποίες  και προτείνει στο Τμήμα Προγραμματισμού και 

Μελετών. 

 Τηρεί αρχείο εγκεκριμένων (από την ΕΥΔΑΠ) μελετών ακαθάρτων για τον Δήμο 

Αμαρουσίου.  
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 Τηρεί αρχείο Αδειών - Εγκρίσεων τομών, καθώς και δαπανών τελών διέλευσης 

δικτύων. 

 Τηρεί αρχείο Αιτημάτων για συνδέσεις κτισμάτων με το δίκτυο αποχέτευσης και 

αρχείο συνδεδεμένων. 

 Οι εκάστοτε Επιβλέποντες των Έργων τηρούν Αρχείο Έργου-Φάκελο εντύπως και 

Ηλεκτρονικώς. 

 Τηρείται αρχείο με την Αλληλογραφία με Δ.Ε.Κ.Ο., Περιφέρεια, Υπουργεία, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση κ.λπ.. 

 Τηρεί αρχεία θεμάτων δεικτών, καθώς και ISO.  

 

Βεβαίωσε την δαπάνη: 

 κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων και αγωγών ακαθάρτων. 

 διάνοιξης ορυγμάτων από τρίτους (Ο.Κ.Ω. κ.λπ.) επί των δημοτικών οδών, πλατειών 

και λοιπών κοινοχρήστων και 

 τελών διέλευσης. 

 

Εξέδωσε άδειες τομών για την εκτέλεση έργων και διάνοιξης ορυγμάτων από τρίτους 

(Ο.Κ.Ω. κ.λπ.) επί των δημοτικών οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων: 

 46 άδειες για ορύγματα διέλευσης κοινωφελών δικτύων (ιδιωτικών και δημοσίων 

εταιριών) και οπτικών ινών, 

 2 τομές ορυγμάτων για δίκτυο φανών κυκλοφορίας, 

 4 τομές για παροχές ύδατος (ΕΥΔΑΠ), 

 20 τομές για δίκτυα ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) και 

 41 άδειες για τις εκσκαφές σε κοινόχρηστους χώρους, λόγω δημοσίων έργων.  

 

Ακόμα επιμελήθηκε και συνέταξε όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς άλλους φορείς  

(Περιφέρεια,  Δασαρχείο, Τεχνικό Συμβούλιο, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ ΔΕΔΔΗΕ, Υπουργεία),  για την 

απρόσκοπτη και ταχύτερη εκτέλεση των έργων και της χρηματοδότησης αυτών, καθώς 

και για την ωρίμανση των μελλοντικών προγραμματιζομένων. 

 

Μερίμνησε για τις eγκρίσεις από ΕΥΔΑΠ και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των 

αιτήσεων κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων και τον προγραμματισμό κατασκευής 

αυτών.  
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Επιπλέον το Τμήμα  προέβη  σε όλες τις αυτοψίες  που αφορούσαν αιτήματα δημοτών  

για διάνοιξη οδών, καθιζήσεων, επεκτάσεις δικτύων, κατασκευής πεζοδρομίων,  

συντήρησης οδοποιίας 

 

Διερεύνησε τις υφιστάμενες καταστάσεις και συνέταξε τα απαραίτητα έγγραφα  

προς τη Νομική Υπηρεσία και την Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης για την διερεύνηση  

ρυμοτομούμενων τμημάτων που χρήζουν αποζημίωση  για τη διάνοιξη των οδών και 

τήρηση αρχείου για την ένταξη κατασκευής τους σε αντίστοιχη εργολαβία. 

 

Μελέτησε και συνέταξε τις απαντήσεις, στα έγγραφα την Διεύθυνσης Νομικών 

Υποθέσεων όσον αφορά σε ερωτήματα που τίθενται (1) για την πραγματική κατάσταση 

ακινήτων ως προς την Δικαστική επιβολή τιμής αποζημιώσεων, και (2) όσον αφορά στις 

πραγματικές καταστάσεις επί των περιπτώσεων ατυχημάτων ή ότι άλλων παραπόνων 

Δημοτών προς αποζημίωση. 

 

Μελετά προγραμματίζει και συντάσσει προμελέτες και καταλόγους απαραιτήτων 

έργων, σε συνδυασμό των αιτημάτων των Δημοτών, των αυτοψιών της Υπηρεσίας, των 

οδηγιών της Διοίκησης και των κανόνων της Τέχνης και της Επιστήμης. 

 

Δέχεται τους πολίτες, καταγράφει τα αιτήματα των, κάνει τις απαραίτητες  

ενάργειες για την ικανοποίηση αυτών ή τα αποστέλλει στην καθ’ ύλην αρμόδια 

διεύθυνση.  

 (Γ) ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Μετά από έρευνα στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου προέκυψε ότι εντός του έτους 

2020εισήλθαν 596 έγγραφα στο πρωτόκολλο του τμήματος, που αφορούσαν: 

Α.  

 άδεια μερικής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (λόγω εργασιών – τοποθέτηση ειδικών 

κάδων για προϊόντα κατασκευών ή κατεδάφισης - μπάζα κ.λπ.),  

 άδεια μερικής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (λόγω εκδηλώσεων του Δήμου ή 

ιδιωτικών φορέων), 

 άδεια μερικής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (διαφημιστικούς λόγους), 

 άδεια μερικής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (για εποχιακά δρώμενα) και 
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 άδεια διακοπής κυκλοφορίας (κλείσιμο δρόμων για ώρες) λόγω των εργασιών 

δημοσίων έργων (οδοποιία, αποχέτευση, κ.λπ.) και αθλητικών εκδηλώσεων κ.ά. 

Β. 

 αριθμήσεις ακινήτων,  

 διαχείριση διαφόρων άλλων αιτημάτων για την βεβαίωση ονομάτων και θέσεων των 

οδών του Δήμου και 

 διενέργεια αυτοψιών για την ικανοποίηση αιτημάτων τοποθέτησης ή αλλαγής 

(κατεστραμμένων) πινακίδων ονομασίας οδών. 

Γ. 

Έγιναν αυτοψίες και Μελέτες – Τεχνικές Εκθέσεις και ενέργειες για την διαδικασία 

χορήγησης – έγκρισης ειδικών θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ, με εισήγηση στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής. 

Δ. 

Επίσης έγιναν χωροθετήσεις για:  

 Νέες Χωροθετήσεις για Τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια – 

πεζόδρομους). 

  Χωροθετήσεις για Περίπτερα (για τα ετήσια τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου). 

 Χωροθετήσεις για μετακινήσεις Περιπτέρων – Εισηγήσεις για την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής. 

Ε. 

Έγιναν αυτοψίες και διεκπεραιώθηκαν αιτήματα που αφορούσαν είσοδο – έξοδο 

(κυκλοφοριακή σύνδεση) υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων. 

ΣΤ. 

Επίσης συντάχθηκε η μελέτη για ‘’Προμήθεια σημάτων οδικής κυκλοφορίας’’. 

Ζ.  

Επίσης το Τμήμα Χωροθέτησης προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες - αυτοψίες 

και κατόπιν εισηγήθηκε προς την αρμόδια Επιτροπή Ονοματοθεσίας του Δήμου, για νέες 

ονομασίες οδών και Πλατειών καθώς και μετονομασίες οδών (όπου αυτό κρίθηκε 

αναγκαίο ή αιτήθηκε από δημότες). 

Η. 

Αυτοψίες – Μελέτες και στην συνέχεια εισηγήσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για 

προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να κατασκευασθούν  έργα οδοποιίας 

ή άλλα.  
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 (Δ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Σε ότι αφορά το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων έχει ως κύριο μέλημα να μελετά − 

παρακολουθεί και να επιβλέπει τα έργα επισκευής των δημοτικών κτιρίων και σχολείων 

του Δήμου Αμαρουσίου που εκτελούνται με εργολαβίες. 

 

Επίσης μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), 

από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του 

τμήματος. 

 

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων κατά το έτος 2020, κατόπιν αντίστοιχων 

εντολών της διοίκησης, συνέταξε είκοσι  έξι (26) νέες τεχνικές μελέτες για τις ανάγκες 

του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. και προέβη στις προβλεπόμενες διαδικασίες, σε 

συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα για την υλοποίηση των κάτωθι: 

 «Επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων και πεζογεφυρών» 

ποσού 24.700,80 €. 

  «Δαπάνες καθαρισμού όψεων κτιρίων» ποσού 7.440,00 €. 

  «Εργασίες συντήρησης για τον χημικό καθαρισμό του νερού και των κολυμβητικών 

δεξαμενών του δημοτικού κολυμβητήριου» ποσού 12.834,00 €. 

  «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανήματων» ποσού 9.975,80 €,  για τον 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.. 

 «Εργασίες συντήρησης και επισκευής για την λειτουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» ποσού 

73.915,95 €. 

 «Συντήρηση κιγκλιδωμάτων του δημοτικού κολυμβητήριου» ποσού 24.676,00 €. 

 «Έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ» ποσού 23.808,00 €. 

 «Συντήρηση και επισκευή υποσταθμών Μ.Τ. και Η.Ζ. δημοτικών κτιρίων» ποσού 

11.978,40 €. 

  «Προμήθεια κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών για τις ανάγκες των δημοτικών 

κτιρίων» ποσού 24.490,00 €. 

 «Εργασίες επισκευής-συντήρησης κλειστών γυμναστήριων του δήμου» ποσού 

24.304,00 €. 

 «Εργασίες αποκατάστασης ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας αθλητικών 

εγκαταστάσεων» ποσού 24.725,60 €. 
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 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών δημοτικών κτιρίων», ποσού 24.614 €. 

 «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς» ποσού 2.499,84 €,  για τον 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.. 

 «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τους προαύλιους χώρους των παιδικών 

σταθμών» ποσού 17.588,16 € ,  για τον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.. 

 «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού- περιφράξεις για τους προαύλιους χώρους των 

παιδικών σταθμών» ποσού 24.316,40 € ,  για τον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.. 

 «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων εσωτερικών χωρών» ποσού 1.934,40 €,  για τον 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.. 

 «Προμήθεια υλικών στέγασης για τις ανάγκες των κτιρίων του Ν.Π.» ποσού 24.490 € ,  

για τον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.. 

 «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων του Ν.Π.» ποσού 24.738 €,  για τον 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α..  

 «Εργασίες αναγόμωσης και επισκευή και προμήθεια πυροσβεστήρων» ποσού 

22.741,60 €. 

 «Εξυγίανση του χώρου στο Ο.Τ. 975 (Π.Ε. Σωρός)» ποσού 23.956,80 €. 

 «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων» ποσού 19.008,58 €. 

 «Προμήθεια και αντικατάσταση φίλτρων αέρος FCU, SPLIT UNIT και ΚΚΜ» ποσού 

24.734,29 €. 

 «Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων δημοτικών κτιρίων» ποσού 23.986,56 €. 

 «Εργασίες συντήρησης & επισκευής πεζογεφυρών – στατικού ελέγχου φορέα» ποσού 

24.000,00.€. 

 «Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων εσωτερικών χωρών» ποσού 10.540,00.€,  για 

τον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α..  

 «Εργασίες επισκευής –συντήρησης υδραυλικών κυκλωμάτων κλιματισμού στο 2ο Π.Σ. 

Κοκκινιάς» ποσού 14.799,40.€,  για τον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.. 

 

Επίσης, στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων 

συνεπειών από την διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων 

ανταποκρίθηκε στις έκτακτες επιδημιολογικές συνθήκες και συνέταξε οχτώ (8) μελέτες 

(προμήθειας - υπηρεσίας) προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 



 
- 176 

- 

προστασίας τόσο για την διαφύλαξη της δημόσια υγείας των υπαλλήλων όσο και του 

κοινού που προσέρχεται εντός των δημοτικών κτιρίων: 

 «Yπηρεσίες φύλαξης δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγήης της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19» ποσού 40.734,00 € 

 «Προμήθεια κιτ αντισηπτικών στα πλαίσια των κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19» ποσού 75.623,22 € 

 «Υπηρεσίες απολύμανσης δημοτικών κτιρίων για την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού Covid-19» ποσού 5.679,20 €. 

 «Υπηρεσίες απολύμανσης και καθαρισμού του συστήματος αερισμού του 

Δημαρχιακού Μεγάρου στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνέπειων εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19» ποσού 170.190,00 €. 

 «Προμήθεια διαφανών προστατευτικών γραφείων στα πλαίσια προστασίας για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19» ποσού 7.266,40 €. 

 «Προμήθεια διαφανών προστατευτικών γραφείων στα πλαίσια προστασίας για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19» ποσού 55.552,00 €. 

 «Προμήθεια ειδών προστασίας (αντισηπτικά – αντιμικροβιακά προϊόντα) για τους 

μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου Αμαρουσίου στα πλαίσια των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνέπειων εμφάνισης του 

κορονοϊου Covid-19» ποσού 119.510,76 €. 

 «Προμήθεια μασκών για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Αμαρουσίου στα 

πλαίσια των κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19» ποσού 17.808,00 €. 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω, είχε την επίβλεψη για όλες τις απολυμάνσεις που 

κρίθηκαν αναγκαίες και πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο του Δημαρχείου έπειτα από 

περιστατικά κρουσμάτων που σημειώθηκαν ώς προληπτικό μέτρο προστασίας. 

Παράλληλα, το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, παρακολούθησε και συμμετείχε στην 

εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης, συντήρησης ή/και βελτίωσης (εργασίες 

κτιρίων, αθλητικών χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων, αύλειων χώρων κ.λ.π.) των 
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κτιριακω= ν υποδομω= ν της Α΄/βα= θμιας και Β΄/βα= θμιας Σχολικής Επιτροπής καθώς και των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών αρμοδιότητας του Ν.Π. «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.», μετά από σχετικό 

αίτημα τους. 

Ειδικότερα και σύμφωνα με την 100872/Δ1/24-06-2019 (Φ.Ε.Κ. 2569/τ.Β’/2019) κοινή 

υπουργική απόφαση με θέμα: «Ορισμός Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής 

εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021», ο Δήμος Αμαρουσίου ορίστηκε να προβεί 

άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της.  

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων σε συνεργασία με την Α’/βάθμια Σχολική 

Επιτροπή, από τον Μάρτιο του 2020 (έως και σήμερα), ασχολήθηκε επιστάμενα και 

εκπόνησε τις ακόλουθες τρεις (3) μελέτες (προμήθειας - έργο). 

 «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της 

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου για 6 σχολικές μονάδες 

βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 α)» ποσού 486.042,80 €. 

 «Εργασίες εγκατάστασης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης» 

ποσού 800.000,00 €. 

 «Ανακατασκευή κτιρίων μίσθωσης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής 

εκπαίδευσης» ποσού 300.000,00 €. 

και ανέλαβε τις διαδικασίες έκδοσης των απαιτούμενων Αδειών Μικρής Κλίμακας 

(σχέδια, τεχνικές εκθέσεις, πληρωμές, έγγραφα κλπ) με σκοπό την δημιουργία αιθουσών 

και παραρτημάτων για την στέγαση των νηπίων και για την εφαρμογή της Δίχρονης 

Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρουσίου για το Σχολικό έτος 

2020 – 2021. 

Επιπλέον, το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων ανέλαβε την διαδικασία τακτοποίησης των 

αυθαίρετων χώρων των δημοτικών κτιρίων σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 και 

συγκεκριμένα: 

 του Δημαρχειακού Μεγάρου, 

 του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας κσι 

 του σχολικού κτιρίου όπου στεγάζεται το 1ο Γυμνασίο – 1ο Λυκείο 

συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σχέδια, έγγραφα, πληρωμές, κλπ) 

και υποβάλλοντας τα στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. 
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Σε ότι αφορά την αλληλογραφία (εισερχόμενη/εξερχόμενη), προέκυψε ότι εντός του 

έτους 2020 διακινήθηκαν στο πρωτόκολλο του Τμήματος περίπου 250 έγγραφα. Τα εν 

λόγω έγγραφα αφορούσαν ενδεικτικά: 

 σύνταξη μελετών και τεχνικών εκθέσεων για τις ανάγκες των Δημοτικών κτιρίων, 

των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και των Σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου, 

 εισηγήσεις σε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

 εισηγήσεις σε Οικονομική Επιτροπή, 

 εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

 απαντήσεις σε εξωτερική αλληλογραφία του τμήματός μας με υπηρεσίες του Δήμου 

μας, άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, ΚΤΥΠ, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπούς φορείς) και 

αναδόχους και 

 αιτήματα από / απαντήσεις σε δημότες. 

 

Συμπληρωματικά της γραπτής επικοινωνίας, το Τμήμα παρείχε εξυπηρέτηση κοινού 

τηλεφωνικά και κατά την προσέλευση τους στην Υπηρεσία. 

Τέλος, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του ως «Μονάδα Υπευθύνων Κτιρίων» το Τμήμα: 

 κατέγραψε και αποτύπωσε την κατάσταση των Δημοτικών κτιρίων και των κτιρίων 

που εποπτεύει ο Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α., 

 συντόνισε και επόπτευε την φύλαξης του Δημαρχιακού Μεγάρου, 

 συντόνισε και επόπτευε τις εργασίες καθαρισμού του Δημαρχιακού Μεγάρου, 

 συντόνισε τις χωροταξικές αλλαγές των εσωτερικών τμημάτων του Δημαρχιακού 

Μεγάρου και των Δημοτικών κτηρίων που επιβλέπει, 

 είχε την ευθύνη για τον έλεγχο της ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας του 

Δημαρχιακού Μεγάρου, 

 είχε την ευθύνη παρακολούθησης της καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, 

 τήρησε αρχείο γενομένων επισκευών και συντηρήσεων δημοτικών κτιρίων και 

σχολείων και 

- εκπόνησε σχεδία διαφυγής, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία για τις 

ασκήσεις εκτάκτου ανάγκης (σεισμού & φωτιάς) στο Δημαρχιακό Μέγαρο. 
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 (Ε) ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Δήμου ο οποίος καθορίζει τις αρμοδιότητες του 

Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας, κατά το έτος 2020  έγιναν οι ακόλουθες 

ενέργειες: 

1) Απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών και φορέων. Μετά από έρευνα στο Γενικό 

Πρωτόκολλο του Δήμου προέκυψε ότι εντός του έτους 2020 στο πρωτόκολλο του 

τμήματος εισήλθαν 356 έγγραφα τα οποία χρεώθηκαν στο Τμήμα Κυκλοφορίας και 

Συγκοινωνίας τα οποία στην πλειονότητά τους αφορούσαν σε  αιτήματα δημοτών 

και σε αλληλογραφία με φορείς (Τροχαία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 

Συνήγορος του Πολίτη Αττικής κ.α.) για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 

(οδοσήμανση, διαβάσεις πεζών κ.λπ.), την παροχή στοιχείων αναφορικά με την 

υφιστάμενη κατάσταση, τις μελέτες και αποφάσεις του Δήμου, την πορεία σχετικών 

συμβάσεων, την οργάνωση και βελτίωση των δρομολογίων της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας, την συντήρηση / αντικατάσταση ή μετατόπιση των στάσεων κ.ά. 

2) Διενέργεια αυτοψιών για τον έλεγχο της εφαρμογής εγκεκριμένων κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων, για την αποκατάσταση ή ενίσχυση της υφιστάμενης οδοσήμανσης καθώς  

και για την διερεύνηση τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων.  

3) Μέριμνα για την καταχώρηση στον προϋπολογισμό του Δήμου των αναγκαίων 

εγγραφών με τις απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του έργου του 

Τμήματος. 

4) Κατάρτιση φακέλων για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και 

προμηθειών για τις ανάγκες του τμήματος, διαβίβασή τους αρμοδίως και 

παρακολούθηση των αντίστοιχων συμβάσεων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις 

συμβάσεις: 

 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» για την οποία εκπονήθηκε και σχέδιο όρων διακήρυξης.  

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ» σε συνεργασία με το Τμήμα 

Χωροθέτησης. 

5) Επίβλεψη της σύμβασης εκπόνησης της κυκλοφοριακής μελέτης 

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» για την οποία έχουν εκδοθεί οι 290/2018 και 527/2018 
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αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και είναι στη διαδικασία έγκρισης από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας έγινε επανέλεγχος και 

τεκμηρίωση των προτάσεων με επικαιροποιημένες τεχνικές εκθέσεις, 

συμπληρωματικά των αρχικών μελετών, ιδίως για τις περιοχές Ψαλιδίου, Αγίου 

Θωμά, Αναβρύτων και Σωρού. 

6) Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών (σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και 

οριζοντιογραφιών), σύνταξη εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα και επικοινωνία με 

συναρμόδιους φορείς για εξασφάλιση εγκρίσεων. Συγκεκριμένα εκπονήθηκαν οι 

κάτωθι μελέτες οι οποίες και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το 

Δημοτικό Συμβούλιο: 

 «Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας στην 

περιοχή Ν. Τέρμα (συμβολή οδών Ναούσης και Δωδεκανήσου)»  σε διαδικασία 

ελέγχου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

 «Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Σωρός Αμαρουσίου (οδός 

Δελφών)» σε διαδικασία ελέγχου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

 «Επικαιροποίηση σημειακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Στούντιο 

Α  ́ (Χρυσα= νθου Τραπεζου= ντος κ.α.)» στα= διο ελε=γχου απο=  την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής με εκκρεμή τη συναίνεση του Δήμου Μελισσίων. 

 «Σημειακή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή Ν. Μαρούσι (οδός Κορυτσάς)» 

εγκεκριμένη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΦΕΚ 4627/τ. Β’/ 2020). 

 «Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Άρεως» σε διαδικασία 

ελέγχου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

 

7) Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων/ εισηγήσεων για την εφαρμογή προσωρινών 

κυκλοφοριακών παρεμβάσεων οι οποίες και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο όπου απαιτείτο: 

 «Προσωρινή τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Άρεως» 

 «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας διακοπής κυκλοφορίας λόγω αγώνα δρόμου της 

″Πανελλήνιας Ένωσης κατά του Νεανικού Διαβήτη″» 

 Προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας για την υλοποίηση εργασιών συντήρησης 

ηλεκτροφωτισμού στην υπόγεια διάβαση της οδού Αγ. Κωνσταντίνου. 

8) Μέριμνα για την κατάρτιση και τις αναγκαίες τροποποιήσεις των δρομολογίων της 

Δημοτικής Συγκοινωνίας (θερινής/χειμερινής περιόδου, αργίες κ.λπ.),  για τις 
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σχετικές ενημερώσεις του κοινού (ανακοινώσεις κ.λπ.) καθώς και για λοιπά ζητήματα 

ομαλής λειτουργίας, συνεργαζόμενο όπου απαιτείτο με τη Δ/νση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης (όπου υπάγεται ο δημοτικός στόλος και το αντίστοιχο προσωπικό) για 

την ομαλή διεξαγωγή της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Επίσης κατάρτιση φακέλων 

(τεχνικές  εκθέσεις, διαγράμματα κ.λπ.) και μέριμνα για την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων συναινέσεων εκ μέρους του ΟΑΣΑ στις περιπτώσεις που απαιτείται 

(τροποποίηση δρομολογίων, στάσεων κ.λπ.).   

 

(ΣΤ) ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Στον τομέα των ανελκυστήρων: 

1) Για το έτος 2020 το Αρχείο Ανελκυστήρων του Δήμου Αμαρουσίου περιλαμβάνει  490 

φακέλους.   

2) Οι καταχωρήσεις έχουν ολοκληρωθεί σε 608 φακέλους περίπου σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή.  

3) Έχουν ζητηθεί στοιχεία για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση σε 136 φακέλους περίπου.  

4) Οι αιτήσεις εισερχόμενων ανά εβδομάδα ήταν περίπου 15.   

         

Πλέον των ανωτέρω, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και σε συνεργασία με τις 

Διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Υπηρεσία Δόμησης, Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 

Δήμου για το έτος 2019 κι εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την ψήφιση του.  
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10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
Στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης εισήλθαν μέσω γενικού ή εσωτερικού 

πρωτοκόλλου συνολικά 1.301 έγγραφα, τα οποία αφορούσαν αιτήσεις, κοινοποιήσεις και 

αλληλογραφία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εκ των οποίων τα 593 

αποτελούσαν κοινοποιήσεις νομοθεσίας, αποφάσεων και ενημερωτικών εγγράφων.  

Επιπρόσθετα, στη Διεύθυνση εισήλθαν 2.715 αιτήματα από τη Γραμμή Δημότη, σχετικά 

με θέματα αρμοδιότητας κυρίως των Τμημάτων Αποκομιδής Απορριμμάτων και 

Ανακυκλώσιμων Υλικών και Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας, για τα οποία έγινε 

διαχείριση μέσω των τεχνικών συνεργείων της Υπηρεσίας μας, σε ποσοστό 94,22 %. 

Διεκπεραιώθηκαν συνολικά 850  εξερχόμενα έγγραφα,  εξωτερικής και εσωτερικής 

αλληλογραφίας με δημότες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και άλλες υπηρεσίες 

του Δήμου μας. 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του έργου των τεσσάρων (4ων) Τμημάτων της 

Διεύθυνσης: 

 

(Α) ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, συντελέστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 

Τμήματος οι ακόλουθες ενέργειες:  

Κατάρτιση προτάσεων προϋπολογισμού για την Διεύθυνση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης.  

Το Τμήμα προέβη, συνεργαζόμενο με τα υπόλοιπα Τμήματα, τις συναρμόδιες Υπηρεσίες 

και τη Διοίκηση, στην κατάρτιση των προτάσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, για τη 

λειτουργία της καθαριότητας, τόσο στο πλαίσιο των αναμορφώσεων του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όσο και κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού 

για το οικονομικό έτος 2021.   

 

Εκπόνηση μελετών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

1. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΣΕ 

Χ.Υ.Τ.Α.», προϋπολογισμού 24.800,00 €, σε συνεργασία με το Τμήμα Αποκομιδή 

Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών. 
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2. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 74.391,32 €, σε 

συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας. 

3. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)», προϋπολογισμού 49.990,10 €, σε 

συνεργασία με το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών. 

4. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ)», προϋπολογισμού 24.800,00 €. 

5. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 5.890,00 €, σε συνεργασία με 

το Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων. 

6. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRAFFITI, ΑΦΙΣΩΝ, 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», προϋπολογισμού 

19.988,80 €. 

7. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)», προϋπολογισμού 74.399,40 €, σε 

συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων. 

8. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)», 

προϋπολογισμού 19.999,93 €, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού 

και Οχημάτων. 

9. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 4.355,50 €. 

10. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», 

προϋπολογισμού 250.000,00 €. 
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11. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ», προϋπολογισμού 74.400,00 €, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας. 

12. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 24.800,00 €. 

13. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ -  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ», προϋπολογισμού 265.319,08 €, σε συνεργασία με 

το Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων. 

14. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.654.840,00 €, σε 

συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων. 

15. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 72.297,83 €. 

Επίσης, συντάχθηκαν όλα τα αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα για την προώθηση των 

διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων των ανωτέρω μελετών. Στις περιπτώσεις στις 

οποίες διενεργήθηκε διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων, ήτοι 

συνολικά για οκτώ (8) από τις ανωτέρω μελέτες, εκπονήθηκαν και τα αντίστοιχα Σχέδια 

Διακηρύξεων. 

 

Εκπόνηση άλλων αντικειμένων. 
 Μερίμνησε για την συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων στην 

αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 Προέβη στην παρακολούθηση των προθεσμιών των υπό εκτέλεση συμβάσεων 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης. 

 Παρακολούθησε μέσω των Εποπτών Καθαριότητας και σε συνεργασία με το Τμήμα 

Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας, την υλοποίηση του έργου του οδοκαθαρισμού 

και των λοιπών προγραμμάτων καθαριότητας των συνεργείων του Δήμου.  
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 Συνεργάστηκε με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης και το Τμήμα Αποκομιδής 

Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών για την από κοινού διαχείριση 

ζητημάτων σχετικών με τη διαχείριση των αποβλήτων (λειτουργία Προσωρινού 

Σταθμού Μεταφόρτωσης κ.α.). 

 Συνεργάστηκε με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, καθώς και με 

την Ιατρό Εργασίας, όπου απαιτείτο, για την προμήθεια του ιατροφαρμακευτικού 

υλικού για το προσωπικό της Διεύθυνσης, καθώς και για παροχές στους δικαιούχους 

εργαζομένους (υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων, διανομή γάλατος κ.λπ.).  

 Υποστήριξε τη λειτουργία της αποθήκης, συνεργαζόμενο σε σταθερή βάση με το 

Τμήμα Επιμελητείας της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών. 

 
Πέραν των ανωτέρω, υπάλληλος του Τμήματος: 

A. Εκπόνησε τις ακόλουθες μελέτες για άλλη Υπηρεσία του Δήμου και για άλλο φορέα 

(Σ.Π.Α.Π.):  

Α1. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΠΕΠ 2014-2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030262», 

προϋπολογισμού 85.436,00 €, σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και 

Αξιοποίησης Πόρων. 

   Για την ανωτέρω μελέτη συντάχθηκε επίσης αντίστοιχος φάκελος έργου, ο οποίο 

συμπεριελάμβανε περίληψη σχεδίου διακήρυξης, υποδείγματα οικονομικών 

προσφορών, έντυπο πρωτογενούς αιτήματος προγραμματισμού δαπάνης, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που απαιτείτο για την προώθηση εκάστου φακέλου 

(όπως σχέδιο σύμβασης, έντυπο ΤΕΥΔ) και δόθηκαν απαντήσεις – διευκρινήσεις, σε 

ερωτήματα υποψηφίων οικονομικών φορέων. 

Α2. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 

24.797,50 €, για τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.). 



 
- 186 

- 

Α3. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ 

ΣΠΑΠ», προϋπολογισμού 39.878,40 €, για τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης 

Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.). 

B. Διενήργησε μαζί με τα μέλη του εκάστοτε συλλογικού οργάνου έξι (6) διαγωνιστικές 

διαδικασίες αξιολόγησης συμβάσεων υπηρεσιών για τον Δήμο και έξι (6) 

διαγωνιστικές διαδικασίες αξιολόγησης.  

 

Ενέργειες Γραμματείας  Διεύθυνσης. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, η Γραμματεία της Διεύθυνσης πραγματοποίησε: 

 Τη διακίνηση, τον καταμερισμό και την αρχειοθέτηση όλης της αλληλογραφίας 

της Διεύθυνσης, η οποία περιλαμβάνει 1.301 εισερχόμενα έγγραφα εξωτερικής 

και εσωτερικής αλληλογραφίας (Γενικό Πρωτόκολλο – Δ.Υ.), 850 εξερχόμενα 

έγγραφα εξωτερικής και εσωτερικής αλληλογραφίας (Γενικό Πρωτόκολλο – Δ.Υ.) 

και 2.715 αιτήματα  για εργασίες από τη Γραμμή Δημότη. 

 Τη διαχείριση 1.120 αιτημάτων αδειών του Προσωπικού της Διεύθυνσης. 

 Την παρακολούθηση και καταγραφή των καρτών για το ωράριο και την 

συμπλήρωση των καταστάσεων  μισθοδοσίας για το Προσωπικό της 

Διεύθυνσης, το οποίο αριθμούσε για το 2020 συνολικά 334 υπαλλήλους 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εκ των οποίων 111 μόνιμοι, 158 Ι.Δ.Α.Χ., 12 

Ι.Δ.Ο.Χ.  με πρόσληψη λόγω πανδημίας, 25 Ι.Δ.Ο.Χ. με ασφαλιστικά μέτρα και 28 

με οκτάμηνες συμβάσεις μέσω Ο.Α.Ε.Δ.. 

 Την μηχανογραφική καταγραφή και παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων της 

Διεύθυνσης καθώς και των εργασιών που εκτελέσθηκαν από τα Τεχνικά 

Συνεργεία Καθαριότητας (όπως εργασίες που υλοποιήθηκαν - ανά αναλυτική 

κατηγορία εργασιών, π.χ. ογκώδη απορρίμματα, κάδοι απορριμμάτων, 

οδοκαθαρισμός, κ.α., ταχογράφοι λειτουργίας οχημάτων κ.λ.π.). 

 Την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ πρωτογενών αιτημάτων της Διεύθυνσης για την 

εκπόνηση μελετών και τη σύναψη των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων, 

καθώς και την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των απαιτούμενων εγγράφων. 
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 Την υποστήριξη και μέριμνα για τα μηχανήματα υπολογιστών και τα λογισμικά 

που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών.   

 Τον συντονισμό σε διάφορα θέματα αναφορικά με το εργατοτεχνικό Προσωπικό 

της Διεύθυνση και την γενικότερη λειτουργία αυτής (όπως οι ανακοινώσεις της 

Διεύθυνσης, συνεργασία με Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κ.λ.π.). 

 Τη διαχείριση των καθημερινών τηλεφωνικών αιτημάτων προς τη Διεύθυνση.  

 

 (Β) ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, συντελέστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 

Τμήματος οι ακόλουθες ενέργειες:  

 

Εκπόνηση μελετών. 

1. Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΣΕ 

Χ.Υ.Τ.Α.», προϋπολογισμού 24.800,00 €.  

2. Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)», 

προϋπολογισμού 49.990,10 €.  

Επίβλεψη συμβάσεων: 

3. Επίβλεψη της σύμβασης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

4. Επίβλεψη της σύμβασης (εσόδων) για την «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) ΚΑΙ 

ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και διενέργεια διαδικασίας 

ανανέωσης αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος. 

5. Επίβλεψη της σύμβασης (εσόδων) για την «ΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης σε πιστοποιημένη 

εταιρεία ανακύκλωσης νέας σύμβασης για την λόγω υπηρεσία. 
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6. Επίβλεψη της σύμβασης (εσόδων) για την «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

7. Επίβλεψη της σύμβασης (εσόδων) για την «ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

8. Επίβλεψη της σύμβασης (εσόδων) για την «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΡΟΥΧΑ, 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΠΑΝΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ, ΖΩΝΕΣ, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ Κ.Λ.Π.) ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

 

Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. 

Το Τμήμα διενήργησε την αποκομιδή όλων των αστικών απορριμμάτων του Δήμου 

(σύμμεικτα, ογκώδη, ανακύκλωσης, πράσινα, AEKK) με προσωπικό (οδηγοί – βοηθοί) και 

απορριμματοφόρα οχήματα.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., η υπηρεσία μας διαχειρίστηκε τη διακίνηση 

(42.202,668) τόνων αστικών απορριμμάτων, εκ των οποίων (39.754,290) τόνοι 

αστικών απορριμμάτων αφορούν τα αστικά απορρίμματα που δέχθηκαν συνολικά ο 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και το Εργοστάσιο Μηχανικής 

Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.) και (2.448,378) τόνοι τα καθαρά ανακυκλώσιμα απορρίμματα τα 

οποία παρέμειναν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.).  

Ειδικότερα: 

- (35.210,430) τόνοι αφορούν τα σύμμεικτα απορρίμματα που δέχθηκε συνολικά ο 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Εξ αυτών:  

- (30.198,010) τόνοι αφορούν τα οικιακά σύμμεικτα απορρίμματα (περιεχόμενο 

πράσινων κάδων κυρίως) και τα ογκώδη. 

- (1.672,370) τόνοι αφορούν τα νοσοκομειακά σύμμεικτα απορρίμματα.  

Συνεπώς, (31.870,380) τόνοι σύμμεικτων και ογκωδών απορριμμάτων απεστάλησαν 

απευθείας από το Δήμο μας στο Χ.Υ.Τ.Α. 

- (3.340,050) τόνοι αφορούν το υπόλειμμα των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που 

απεστάλη από το Κ.Δ.Α.Υ. στο Χ.Υ.Τ.Α. μετά τη διαλογή. 
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- (4.543,860) τόνοι αφορούν τα απορρίμματα (πράσινα, βιοαπόβλητα, σύμμεικτα) που 

δέχθηκε το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), εκ των οποίων 

(922.430,000) τόνοι αφορούν την αποκομιδή και μεταφορά πράσινων απορριμμάτων 

στο Ε.Μ.Α., (3.490,870) τόνοι αφορούν την αποκομιδή και μεταφορά σύμμεικτων 

απορριμμάτων και (130,560) τόνοι αφορούν την αποκομιδή και μεταφορά 

βιοαποβλήτων. 

- (5.788,428) τόνοι αφορούν τα απορρίμματα ανακυκλώσιμων υλικών (μεικτά) στο 

Κ.Δ.Α.Υ., εκ των οποίων (2.448,378) τόνοι είναι τα καθαρά ανακυκλώσιμα απορρίμματα. 

- Εκτελέστηκαν (3.597) δρομολόγια απορριμματοφόρων και φορτηγών αποκομιδής για 

τη μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α.. 

- Εκτελέστηκαν (1.544) δρομολόγια απορριμματοφόρων ανακύκλωσης για τη 

μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο Κ.Δ.Α.Υ..  

 

Εναλλακτική διαχείριση. 

Το Τμήμα προχώρησε στην εναλλακτική διαχείριση διαφόρων υλικών σε συνεργασία με 

αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς. Ειδικότερα: 

 Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης 13.930 kg 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και 

λαμπτήρων φωτισμού. 

 Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης 533 kg 

ορυκτελαίων οχημάτων. 

 Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης 29.295 kg 

έντυπου χαρτιού. 

 Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α., στο πλαίσιο Προγράμματος 

Ανακύκλωσης Χαρτιού με Διαλογή στην Πηγή, 4.600 kg έντυπου χαρτιού. 

 Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης 93,65 τόνοι 

χρησιμοποιημένων ειδών ένδυσης - υπόδησης. 
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 Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης 500 kg 

επικίνδυνων αποβλήτων οχημάτων και μηχανημάτων (εκ των οποίων 140 kg 

αφορούν απόβλητα toner και 360 kg αφορούν λοιπές ρυπασμένες συσκευασίες). 

 Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης 58 kg  

μπαταρίες. 

 Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν στην ΕΕΑΑ 22,55 τόνοι γυαλιού. 

 Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και  κατεδαφίσεων 1.385 τόνοι ΑΕΚΚ. 

 

Εκπόνηση άλλων αντικειμένων. 

 Tο Τμήμα προέβη σε διαχείριση 2.309 αιτημάτων από τη  Γραμμή Δημότη. Τα 

αιτήματα αφορούσαν κυρίως την τοποθέτηση, μετακίνηση, αντικατάσταση, 

προσθήκη, συντήρηση και το πλύσιμο κάδων απορριμμάτων και την περισυλλογή 

ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.  

 Το Τμήμα σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινωνική Υπηρεσία ενεργοποίησε την 

περισυλλογή πλαστικών πωμάτων (καπάκια) από μπουκάλια νερού και 

αναψυκτικών από τα δημοτικά κτίρια, τα σχολεία του Δήμου μας, εταιρείες και 

δημότες και την μεταφορά αυτών προς ανακύκλωση. Στόχος της δράσης είναι η 

αγορά ιατρικών ορθοπεδικών εξαρτημάτων, με σκοπό την ανακούφιση ατόμων με 

προβλήματα αναπηρίας. Συλλέχθηκαν 2.090 kg από το υλικό αυτό. 

 Διατέθηκαν 300 τσάντες ανακύκλωσης στους δημότες.  

 Εκτελέστηκαν 29.534 δρομολόγια λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

 Κατάρτισε τα εβδομαδιαία προγράμματα του προσωπικού για τη φύλαξη των 

χώρων των αμαξοστασίων. 

 
 

(Γ) ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, συντελέστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 

Τμήματος οι ακόλουθες ενέργειες:  

Εκπόνηση μελετών. 
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1. Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 74.391,32 

€. 

2. Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ», προϋπολογισμού 74.400,00 €. 

 

Επίβλεψη – Ολοκλήρωση συμβάσεων. 

1. Επίβλεψη των ανωτέρω δυο συμβάσεων. 

2. Επίβλεψη σύμβασης με τίτλο «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (συνεχιζόμενη). 

 

Οδοκαθαρισμός – Καθαρισμός οικιών και λοιπών χώρων.  

Το Τμήμα πραγματοποίησε. 

- Τον οδοκαθαρισμό του Δήμου. Ειδικότερα, οι εργασίες αυτές περιλάμβαναν τον 

καθαρισμό/πλύσιμο οδών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, νησίδων και γενικότερα  

ανοικτών κοινόχρηστων χώρων με μηχανικά σάρωθρα, χειροκίνητα καροτσάκια και 

βασικό εξοπλισμό. 

- Τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, την καθαριότητα προαυλίων 

σχολείων και παιδικών σταθμών σε εορτές και εκδηλώσεις και την απολύμανση 

δημοτικών κτιρίων και σχολείων. 

- Τον καθαρισμό 2 οικιών μετά από σχετικές εισαγγελικές παραγγελίες. 

- Τη διαχείριση 240 αιτημάτων από τη Γραμμή Δημότη. Τα αιτήματα αφορούσαν κυρίως 

τον οδοκαθαρισμό, πλύσιμο οδών και πλατειών, τον καθαρισμό προαυλίων σχολείων, 

τον καθαρισμό οικοπέδων, τον καθαρισμό φρεατίων οδών και την απομάκρυνση 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

- Τον καθαρισμό των οδών σε 150 Λαϊκές Αγορές, οι οποίες έλαβαν χώρα στο Δήμο καθ’ 

όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

- Την κατάρτιση 52 εβδομαδιαίων προγραμμάτων με το προσωπικό για τον καθαρισμό 

των Λαϊκών Αγορών. 
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- Την κατάρτιση ημερήσιων δελτίων εποπτείας του προσωπικού που απασχολείται στον 

οδοκαθαρισμό του Δήμου με χειροκίνητα μέσα. 

 

Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων  για 

λόγους πυρασφάλειας. 

- Αποστολή  ειδοποιητικών  επιστολών σε 4.000 ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου  Αμαρουσίου.  

- Αποψιλώθηκαν  συνολικά  365 στρέμματα κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων. 

 

Ενέργειες για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

- Εντοπισμός/καταγραφή 232 εγκαταλελειμμένων οχημάτων.  
 
- Απομάκρυνση 89 εγκαταλελειμμένων οχημάτων από το Δήμο. 

- Απομάκρυνση 143 εγκαταλελειμμένων οχημάτων από δημότες (ιδιοκτήτες), μετά από τις 

σχετικές ενέργειες της Διεύθυνσης 

- Εξερχόμενη (εξωτερική - εσωτερική) αλληλογραφία με φορείς (Υπουργεία, Δ.Ο.Υ., 

Αστυνομία), Οικονομική Υπηρεσία Δήμου και ιδιοκτήτες οχημάτων: 97 έγγραφα. 

 

(Δ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, συντελέστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 

Τμήματος οι ακόλουθες ενέργειες:  

Εκπόνηση μελετών.  

1. Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 5.890,00 €.  

2. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 23.991,21 €.  

3. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ 
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID 19», προϋπολογισμού 9.300,00 €.  

4. Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΙ Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.», 

προϋπολογισμού 74.399,40 €.  

5. Σύνταξη μελέτης με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΡΟΝΟΙΟΥ COVID 19», προϋπολογισμού 558.000,00 €. 

6. Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(ΚΤΕΟ)», προϋπολογισμού 19.999,93 €.  

7. Παροχή στοιχείων προς το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ», προϋπολογισμού 250.000,00 €.  

8. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ», προϋπολογισμού 

1.998,16 €.  

9. Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ», προϋπολογισμού 265.319,08 €.  

10. Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.654.840 €. 

 

Επίβλεψη συμβάσεων.  

Το Τμήμα επέβλεψε τη διαδικασία (10) συμφωνητικών σε αντικείμενα αρμοδιότητάς του 

(μη συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών συμφωνητικών που αφορούν  συμφωνίες 

– πλαίσιο, τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια). 

 

Διαχείριση – Παρακολούθηση – Συντήρηση – Επισκευή του Δημοτικού Στόλου που 

αριθμεί (153) Οχήματα και Μηχανήματα Έργου. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν τα 

εξής: 
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- Σύνταξη (223) Δελτίων Τεχνικής Επιθεώρησης (ΔΤΕ) οχημάτων, τα οποία 

περιελάμβαναν αναλυτικά (698) εργασίες συντήρησης – επισκευής οχημάτων 

μηχανημάτων έργου και προμήθεια (2.153) τεμαχίων ανταλλακτικών οχημάτων. 

- Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης με θέμα «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2020». 

- Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης με θέμα «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ». 

- Συντήρηση – επισκευή (105) συνολικά οχημάτων  και μηχανημάτων έργου. 

- Ανάθεση και ολοκλήρωση (25) εκτελεστικών συμφωνητικών για συντήρηση - 

επισκευή – προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών  των οχημάτων – μηχανημάτων 

έργου με εξωτερικά τεχνικά συνεργεία.  

- Καταγραφή (414) τιμολογίων των ανωτέρω συμβάσεων στο λογιστικό σύστημα του 

Δήμου. 

- Καταγραφή (εξαμηνιαία) (260) ασφαλιστηρίων συμβολαίων (130) οχημάτων – 

μηχανημάτων έργου στο λογιστικό σύστημα του Δήμου.  

- Πραγματοποίηση (969) συντηρήσεων και επισκευών από το Τεχνικό Συνεργείο   

Οχημάτων του Δήμου. 

- Πραγματοποίηση (19) μεταφορών βαρέων οχημάτων – μηχανημάτων έργου, σε 

συνεργασία με συμβεβλημένη εταιρεία μεταφοράς βαρέων οχημάτων. 

- Πραγματοποίηση (14.163) διελεύσεων οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό, σε 

συνεργασία με την εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.».    

- Μηνιαία καταγραφή και διαχείριση των καταναλώσεων καυσίμων όλων των 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. Η συνολική κατανάλωση καυσίμων 

ανήλθε σε (368.558,49) lt σε πετρέλαιο – βενζίνη  και (28.312) kg σε φυσικό αέριο. 

- Προώθηση της διαδικασίας ενεργειών εκ μέρους του Δήμου αναφορικά με την 

διαδικασία απόσυρσης (22) παλαιών ανενεργών οχημάτων. 

- Ενέργειες για την μεταβίβαση (28) οχημάτων των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων 

(ΔΕΑΔΑ – ΚΕΑΔΑ) στον Δήμο Αμαρουσίου. 

- Διαχείριση (28) ατυχημάτων οχημάτων του Δήμου. 

- Έλεγχος (92) οχημάτων για ΚΤΕΟ. 

 


