ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 27317 04/04/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για την 13/2022
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 05ης Απριλίου 2022 και ώρα 13:00 και περίληψη των
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.
Α/Α Θέματος
1

Αριθμός
Τίτλος θέματος
απόφασης
150/2022
Έγκριση συμμετοχής των
υπαλλήλων σε επιμορφωτικό
πρόγραμμα . (Γ.Α. & Θ.Α.)

Περίληψη Απόφασης
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151/2022

Έγκριση συμμετοχής των
υπαλλήλων σε επιμορφωτικό
πρόγραμμα . (Κ. Α.)

Έγκριση συμμετοχής των
υπαλλήλων σε επιμορφωτικό
πρόγραμμα . (Κ. Α.)
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152/2022

Έγκριση συμμετοχής των
υπαλλήλων σε επιμορφωτικό
πρόγραμμα .

Έγκριση συμμετοχής των
υπαλλήλων σε επιμορφωτικό
πρόγραμμα .
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153/2022

Έγκριση συμμετοχής
υπαλλήλου σε επιμορφωτικό
πρόγραμμα . (Λ.Ε.)

Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου
σε επιμορφωτικό πρόγραμμα .
(Λ.Ε.)
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154/2022

Έγκριση ή μη του με αριθ.
Πρωτ. 26065/30.03.2022
πρακτικού της Επιτροπής
Παραλαβής και
παρακολούθησης Συμβάσεων
Προμηθειών και Έγκριση ή μη
επιμήκυνσης των με αρ. πρωτ.
58342/18.10.2021,
58346/18.10.2021 και
58693/19.10.2021 συμβάσεων
για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

Έγκριση του με αριθ. Πρωτ.
26065/30.03.2022 πρακτικού της
Επιτροπής Παραλαβής και
παρακολούθησης Συμβάσεων
Προμηθειών και Έγκριση
επιμήκυνσης των με αρ. πρωτ.
58342/18.10.2021,
58346/18.10.2021 και
58693/19.10.2021 συμβάσεων για
την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έγκριση συμμετοχής των
υπαλλήλων σε επιμορφωτικό
πρόγραμμα . (Γ.Α. & Θ.Α.)

Α/Α Θέματος
6

Αριθμός
Τίτλος θέματος
απόφασης
155/2022
Έγκριση ή μη πρακτικού της
επιτροπής Διενέργειας &
Αξιολόγησης Διαγωνισμών
Συμβάσεων Προμηθειών και
έγκριση ή μη κατακύρωσης
αποτελέσματος της απευθείας
ανάθεσης (διαπραγμάτευση
χωρίς δημοσίευση) λόγω
εξαιρετικά επείγουσας
περίπτωσης, της προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια συστημάτων
καθαρισμού αέρα στα πλαίσια
των κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19».

Περίληψη Απόφασης
Έγκριση πρακτικού της επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης
Διαγωνισμών Συμβάσεων
Προμηθειών και έγκριση
κατακύρωσης αποτελέσματος της
απευθείας ανάθεσης
(διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά
επείγουσας περίπτωσης, της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
συστημάτων καθαρισμού αέρα στα
πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19».
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156/2022

Έγκριση για την υποβολή
Πρότασης (Αίτησης
Χρηματοδότησης) στο
πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που
χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
μέσα από το έργο
«Παρεμβάσεις με στόχο την
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος και του
δημόσιου χώρου» της δράσης
«Παρεμβάσεις σε αστικές
περιοχές και στο κτιριακό
απόθεμα», που είναι ενταγμένα
στον πυλώνα 1 της Πράσινης
Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
Άξονα 1.2 – Ενεργειακή
αναβάθμιση του κτιριακού
αποθέματος της χώρας και
χωροταξική μεταρρύθμιση.

Έγκριση για την υποβολή
Πρότασης (Αίτησης
Χρηματοδότησης) στο πρόγραμμα
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
μέσα από το έργο «Παρεμβάσεις με
στόχο την βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος και του δημόσιου
χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις
σε αστικές περιοχές και στο
κτιριακό απόθεμα», που είναι
ενταγμένα στον πυλώνα 1 της
Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 –
Ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιριακού αποθέματος της χώρας
και χωροταξική μεταρρύθμιση.
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157/2022

Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο
«Ολοκληρωμένη ανάπλαση του
Κεντρικού Άξονα (Κυπρίων
Αγωνιστών) της Πολεοδομικής
Ενότητας 14 - Νέο Μαρούσι με
βιοκλιματικά στοιχεία και
έξυπνες εφαρμογές»

Έγκριση μελέτης με τίτλο
«Ολοκληρωμένη ανάπλαση του
Κεντρικού Άξονα (Κυπρίων
Αγωνιστών) της Πολεοδομικής
Ενότητας 14 - Νέο Μαρούσι με
βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες
εφαρμογές»

Α/Α Θέματος
9

Αριθμός
Τίτλος θέματος
απόφασης
158/2022
Συγκρότηση επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού
δημόσιας σύμβασης του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016
για την ανάθεση του έργου
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

Περίληψη Απόφασης
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
για την ανάθεση του έργου
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».
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159/2022

Εισήγηση για την Έγκριση α)
της προσφυγής σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση του
έργου με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
ΠΡΑΝΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 32,
παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β)
των όρων της διακήρυξης,
όπως αυτοί συντάχθηκαν από
τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
του Δήμου, γ) της πρόσκλησης
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
και δ) της σύστασης της
επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Εισήγηση για την Έγκριση α) της
προσφυγής σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση του
έργου με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ,
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗ ΝΕΑ
ΛΕΣΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 32,
παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) των
όρων της διακήρυξης, όπως αυτοί
συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων του Δήμου, γ) της
πρόσκλησης σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης και δ) της
σύστασης της επιτροπής
διαπραγμάτευσης.
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160/2022

: Έγκριση σύναψης και όρων
του σχεδίου της
προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Αμαρουσίου για
την υλοποίηση του έργου με
τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΈΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
συνολικού προϋπολογισμού
520.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).

Έγκριση σύναψης και όρων του
σχεδίου της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Αμαρουσίου
για την υλοποίηση του έργου με
τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΈΡΓΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» συνολικού
προϋπολογισμού 520.000,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου

Α/Α Θέματος
12

13

Αριθμός
Τίτλος θέματος
απόφασης
161/2022
«Διαγραφή και Επαναβεβαίωση
προστίμων Κ.Ο.Κ.»
α) «Π. Ε. Α. Ε.Π.Ε.» με αριθ.
εγγρ. 189935
β) Π. Δ. του Α. με αριθ. εγγρ.
213648
γ) Σ. Β. του Ε. με αριθ. εγγρ.
91836
δ) «A. I. Α.Ε.» με αριθ. εγγρ.
68019
162/2022

Διαγραφή οφειλών από Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας
(Υπόθεση: Μ.Π με αριθμό
καρτέλας 000151)

Περίληψη Απόφασης
«Διαγραφή και Επαναβεβαίωση
προστίμων Κ.Ο.Κ.»
α) «Π. Ε. Α. Ε.Π.Ε.» με αριθ. εγγρ.
189935
β) Π. Δ. του Α. με αριθ. εγγρ.
213648
γ) Σ. Β. του Ε. με αριθ. εγγρ. 91836
δ) «A. I. Α.Ε.» με αριθ. εγγρ. 68019

Διαγραφή οφειλών από Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας
(Υπόθεση: Μ.Π με αριθμό καρτέλας
000151)

Ο υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση

Κωνσταντίνος Μπίκας
06/04/2022

