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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ Α΄) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι – ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

1. Δημοτικό Συμβούλιο 

2. Οικονομική Επιτροπή 

3. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

4. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

5. Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών  

6. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ – ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 
1. Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων 

2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Διμερών Συνεργασιών 

3. Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 

4. Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας 

5. Γραφείο Απασχόλησης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

6. Γραφείο Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς 

7. Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης & Προστασίας Καταναλωτή 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

1. Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού 

2. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων 

3. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

4. Διεύθυνση Αθλητισμού & Πολιτισμού 

5. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 

6. Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών 

7. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

8. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 

9. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

10. Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ Β΄) 

 

1. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 

2. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αμαρουσίου 

3. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αμαρουσίου 
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Απολογισμός Πεπραγμένων Θεσμικών Οργάνων Δήμου Αμαρουσίου 2021 

 

Στο Τευ= χος Α΄ του Απολογισμού Πεπραγμένων έτους 2021 του Δήμου Αμαρουσίου, 

Ενότητα Ι, περιλαμβάνονται αναλυτικά τα απολογιστικά στοιχεία των ενεργειών κάθε 

Θεσμικού Οργάνου, ως ακολούθως: 

1. Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αμαρουσίου, λειτουργεί με βάση τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Β 661/20.4.2011), σε συνδυασμό με την υπ  ́ αρ. 429/2011 ΑΔΣ 

«Τροποποίηση 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 Διαδικασίας (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. 

 

Πραγματοποιήθηκαν, είκοσι δύο (22) Συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τρείς (3) δια περιφοράς και οι 

δεκαεννέα (19) με τηλεδιάσκεψη. Εκδόθηκαν διακόσιες εβδομήντα τρείς  (273) αποφάσεις, οι οποίες 

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 30 

Δεκεμβρίου 2021, επικυρώθηκαν 9 πρακτικά του έτους 2018 και 12 πρακτικά του 2019. 
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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. 

 

Η πρόσκληση κάθε συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ο αντίστοιχος πίνακας αποφάσεων 

της κάθε συνεδρίασης, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου. Όλες οι αποφάσεις 

αντι=στοιχα αναρτω= νται, κατ  ́εφαρμογη=  του νο= μου, στο προ=γραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

Διαδικασίες στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO). 

Το Γραφείο 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”. 

 

2. Οικονομική Επιτροπή 

 

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 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 της Οικονομικής Επιτροπής και ο αντίστοιχος πίνακας αποφάσεων 

της συνεδρίασης, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου. Όλες οι αποφάσεις αντίστοιχα 

αναρτω= νται, κατ  ́εφαρμογη=  του νο= μου, στο προ=γραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, στελεχώνεται από δύο (2) διοικητικές υπαλλήλους, 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 
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και για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. 

 

Πραγματοποιήθηκαν, σαράντα οχτώ (48) Συνεδριάσεις, εκ των οποίων, μία (1) δια περιφοράς και 

σαράντα επτά (47) με τηλεδιάσκεψη. Εκδόθηκαν εξακόσιες σαράντα τρείς (643) 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. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λειτουργεί βάσει του Νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης, Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). 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 Δήμου Αμαρουσίου. Όλες οι 

αποφα= σεις αντι=στοιχα αναρτω= νται, κατ  ́εφαρμογη=  του νο= μου στο προ=γραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Το Γραφείο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στελεχώνεται από ένα (1) διοικητικό υπάλληλο όσον 
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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 είκοσι τρείς (23) Συνεδριάσεις, εκ των οι τέσσερις, έγιναν (4), δια περιφοράς, οι 

δεκαοχτώ (18) με τηλεδιάσκεψη και η μία (1) αναβλήθηκε. Εκδόθηκαν διακόσιες δέκα τρείς (213) 

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. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται από το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης 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. 
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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 δημοτικού δημοψηφίσματος 

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 77 του ν. 4172/2013(Α’ 167)  

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, 

υποχρεωτικά μια 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. 
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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. 

 

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και εκδόθηκε 

ένα (1) πρακτικό. 
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Απολογισμός Πεπραγμένων Αυτοτελών Γραφείων  

Δήμου Αμαρουσίου 2021 

 

Στο Α΄ Τευ= χος του Απολογισμου=  Πεπραγμε=νων ε=τους 2021 του Δη= μου Αμαρουσι=ου, 

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, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣΔΑΠΑΝΕΣ 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.  

Παρατάσεις Νομικών Δεσμεύσεων για: 

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

Γεωργία.  

 Βρεφικές Τροφές - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

 ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ για το τμήμα ΒRAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ.  

 Είδη Παντοπωλείου ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

 Είδη Οπωροπωλείου ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.  

 Φρέσκο κρέας Πουλερικών: ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.  

 Φρέσκο κρέας Βόειο-Χοιρινό FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.  

Υποβολή στο ΟΠΣ τεχνικών Δελτίων Υποέργων  για τις παραπάνω νομικές δεσμεύσεις. 
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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 tablets που χρησιμοποιούνται στα σημεία διανομής. 

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

5029645. 

Υποβολή  στο ΟΠΣ Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του προγράμματος για το έτος 2021. 

Υποβολή τροποποιημένου ΤΔΕ για αύξηση προϋπολογισμού των υποέργων. 

Διανομές 2021 

20-01-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ/ ΕΙΔΩΝ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΜΗΛΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

9-2-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ / ΕΙΔΩΝ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΛΑΤΙ, ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΡΥΖΙ,  

ΦΑΚΕΣ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΑΛΕΥΡΙ, ΜΕΛΙ, 

ΠΕΛΤΕΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΚΑΡΟΤΟ, ΠΑΤΑΤΑ 

2-3-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ / ΕΙΔΩΝ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΑΡΤΟΣ, 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΑΛΑΤΙ, ΑΛΕΥΡΙ, ΓΑΛΑ 

ΕΒΑΠΟΡΕ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΖΑΧΑΡΗ, ΡΥΖΙ, 

ΦΑΚΕΣ, ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΚΑΡΟΤΟ, ΠΑΤΑΤΑ 

30-3-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΒΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΥΓΡΟ 

ΠΙΑΤΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ, 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, 

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ, ΣΑΠΟΥΝΙ, ΣΕΡΒΙΕΤΑ, 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 

20-4-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ/ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΦΕΤΑ, ΓΡΑΒΙΕΡΑ, 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΠΕΛΤΕΣ 
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ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ ΚΑΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 

11-5-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ/ ΕΙΔΩΝ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΝΤΟΜΑΤΑ 

1-6-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ / ΕΙΔΩΝ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΦΕΤΑ, ΑΛΑΤΙ, ΑΛΕΥΡΙ, ΑΡΤΟΣ, 

ΖΑΧΑΡΗ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΚΑΦΕΣ, ΜΕΛΙ, 

ΠΕΛΤΕΣ, ΡΥΖΙ, ΦΑΚΗ, ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΝΤΟΜΑΤΑ, ΠΑΤΑΤΑ 

22-6-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΛΑΤΙ, ΑΛΕΥΡΙ, ΑΡΤΟΣ, 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΖΑΧΑΡΗ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, 

ΚΑΦΕΣ, ΜΕΛΙ, ΠΕΛΤΕΣ, ΡΥΖΙ, ΦΑΚΕΣ, 

ΦΑΣΟΛΙΑ 

13-7-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΛΑΤΙ, ΑΛΕΥΡΙ, ΓΑΛΑ 

ΕΒΑΠΟΡΕ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΖΑΧΑΡΗ, 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΚΑΦΕΣ, ΜΕΛΙ, ΠΕΛΤΕΣ, ΡΥΖΙ, 

ΦΑΚΕΣ, ΦΑΣΟΛΙΑ 

7-9-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕΤ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΤΣΑΝΤΕΣ 

28-9-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ/ ΒΡΕΦΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΛΑΤΙ, ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΓΑΛΑ 

ΣΚΟΝΗ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΑΛΑ 

ΣΚΟΝΗ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΖΑΧΑΡΗ, 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΚΑΣΕΡΙ, ΚΑΦΕΣ, ΚΡΕΜΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΙ, ΠΕΛΤΕΣ, ΡΥΖΙ, 

ΦΑΚΕΣ, ΦΑΣΟΛΙΑ 

19-10-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ/ ΕΙΔΩΝ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΩΠΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΑΡΟΤΑ, ΜΗΛΑ, 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ 

9-11-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΛΑΤΙ, ΑΛΕΥΡΙ, ΓΑΛΑ 
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ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΖΑΧΑΡΗ, 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΚΑΦΕΣ, ΚΡΕΜΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΜΕΛΙ, ΠΕΛΤΕΣ, ΡΥΖΙ, 

ΦΑΚΕΣ, ΦΑΣΟΛΙΑ 

14-12-2021 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛEΙΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΛΑΤΙ, ΑΛΕΥΡΙ, ΓΑΛΑ 

ΕΒΑΠΟΡΕ, ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΖΑΧΑΡΗ, 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΚΑΣΕΡΙ, ΚΑΦΕΣ, ΚΡΕΜΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΠΕΛΤΕΣ, ΡΥΖΙ, ΦΑΚΕΣ, 

ΦΑΣΟΛΙΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ ΚΑΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 

 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Το Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων παρακολούθησε την πορεία 

υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα: 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 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 
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συσσιτίων πραγματοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. 

Η δομή άρχισε να λειτουργεί την 22/06/2018 και εξυπηρετεί περί τους 200 

ωφελούμενους. 

Υποβολή  στο ΟΠΣ 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 εξυπηρετεί περί τους 100 

ωφελούμενους. 

Υποβολή  στο ΟΠΣ Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

 

 Δημιουργία και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Αμαρουσίου –MIS 

5002032. 

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η χρηματοδότηση της λειτουργίας Κέντρου 

Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου έως τη λήξη υλοποίησης της Πράξης. Στόχος της 

λειτουργίας της προτεινόμενης Δομής 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 (ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο 

Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ). 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 ωφελουμένων. Το Κέντρο Κοινότητας θα 

λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εξυπηρετώντας κατά προτεραιότητα τους 

κατοίκους του Δήμου που εμπίπτουν στις περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

(όπως προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ).Το Κέντρο Κοινότητας θα περιλαμβάνει Κέντρο 
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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 341 

μοναδικοί ωφελούμενοι. 

Υποβολή  στο ΟΠΣ Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

Μέσα στο έτος προχωρήσαμε στην πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού (3 κοινωνικοί 

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

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

 

«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 ΚΑΠΗ και  Β) στον παιδικό σταθμό Κοκκινιάς 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο κτίριο του 1ου περιφερειακού παραρτήματος ΚΑΠΗ 

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» 
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Πρόκειται για την προμήθεια: 

 Η/Υ τύπου tower, με 4πύρηνο επεξεργαστή, μνήμη RAM 4GB, δίσκο SSD 120GB, 

οθόνη 22'', πληκτρολόγιο, ποντίκι, DVD-RWκαι λειτουργικό σύστημα Win10proEL 

(24 τεμ). 

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

 Επιτραπέζιων βιντεοπροβολέων (3 τεμ.). 

 Μεσαίου φωτοτυπικού μηχανήματος (1 τεμ.). 

 Μικρού σύγχρονου ψηφιακού φωτοτυπικού μηχανήματος μεγέθους Α3 (τεμ. 8). 

 Επίπλων για τα ΚΑΠΗ (καρέκλες, καθίσματα). 

 Επίπλων (τραπεζάκια νηπίων , καρεκλάκια, καρεκλάκια φαγητού κλπ) για τους 

Παιδικούς Σταθμούς. 

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

 Πλυντήρια πιάτων (τεμ. 3). 

 Επαγγελματική Κουζίνα (τεμ. 3). 

 Ψυγεία (τεμ. 3). 

 Πλυντήρια ρούχων (Τεμ.4). 

Η πράξη ολοκληρώθηκε κατά την διάρκεια του 2021. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΤΣΔΑ) 

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 
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Ανάλυσης Δράσεων Ευαισθητοποίησης της Τοπικής Κοινωνίας στην Εφαρμογή 

Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Αμαρουσίου. 

Η πράξη ολοκληρώθηκε κατά την διάρκεια του 2021. Εγκρίθηκε με την 27/25.05.2021 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΩΤ49ΩΨ9-ΓΝΨ). 

Τέλος πήρε σύμφωνη  γνώμη του ΕΔΣΝΑ με την 296/2021απόφαση της Εκτελεστικής του 

Επιτροπής. 

 

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) 
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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 (ΜΦΙ) 

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ 

ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ. 
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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 ολοκληρώθηκε όσον αφορά το φυσικό του αντικείμενο. Δεν έχει ολοκληρωθεί το 

Οικονομικό Αντικείμενο. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

Η πράξη ολοκληρώθηκε όσον αφορά το φυσικό του αντικείμενο. Δεν έχει ολοκληρωθεί το 

Οικονομικό Αντικείμενο 

 

 

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 
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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. 

Η πράξη ολοκληρώθηκε όσον αφορά το φυσικό του αντικείμενο. Δεν έχει ολοκληρωθεί το 

Οικονομικό Αντικείμενο. 

 

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 
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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. 

Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο στις 20/12/2021. 

 

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. 

Η πράξη ολοκληρώθηκε με την διοργάνωση της Διαδικτυακής Ημερίδας ecogenia 2021 

"Ανακύκλωση και Μείωση Απορριμμάτων" που έλαβε χώρα την Τρίτη 29 Ιουνίου στην 

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αμαρουσίου. 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.201.6/2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

Εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου Αμαρουσίου από το Πράσινο Ταμείο, για την 

εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). 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 μας 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. Το τελικό σχέδιο που θα εγκριθεί και θα παραδοθεί στο 

Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα είναι 

πλήρως σύμφωνο με τις διατάξεις της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 

απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 

4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Σ.Φ.Η.Ο.». 

Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο (αριθμ. Πρωτ. 78038/20-12-2021). 

 

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στον Δήμο Αμαρουσίου για την εξασφάλιση 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 

Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του 

σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, 

στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι 

χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για 

τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως 

προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του 

Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

Το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Σχεδίων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) καθορίζεται από το άρθρο 92 

του ν.4759/2020 και συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 



23 
 
 

οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκύκλιο Τεχνικών Οδηγιών. Στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 

καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, όλοι οι 

χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. 

Καταγράφεται η θεσμοθετημένη κατάσταση, κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες, 

όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020. Επιπλέον ιεραρχείται η απόκτησή 

τους με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του 

οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 5 του 

άρθρου 92 του ν. 4759/2020. 

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 

 

Το Γραφείο Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων παρακολούθησε την πορεία 

υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων από το Πρόγραμμα Φιλόδημος και συγκεκριμένα:  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ « ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» 

Στο πλαίσιο του προγράμματος είχαμε την υπογραφή δύο συμβάσεων προμήθειας 

εξοπλισμού παιδικών χαρών και συγκεκριμένα: 

Σύμβαση 1: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων 

ασφάλειας για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμαρουσίου χρηματοδότηση 

από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ (Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών) Π/Υ : 165.811,87 

€.  

Η σύμβαση υπογράφηκε την 13/04/2021 (21SYMV008529620). 

Σύμβαση 2 : Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών και δαπέδων 

ασφάλειας για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμαρουσίου χρηματοδότηση 

από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ (Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών) Π/Υ : 

198.388,25 €. 

Η σύμβαση υπογράφηκε την 15/04/2021 (21SYMV008529533). 

Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε, εκκρεμεί η ολοκλήρωση του οικονομικού 

αντικειμένου. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΡ. ΠΡ. 50125/06.08.2020) Π/Υ 660.000,00 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ (ΑΡ. ΠΡ. 68484/16.10.2020) Π/Υ 400.000,00 € 

Η πράξη βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης. 

 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου με 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και Χρήσης ΑΠΕ» και συνολικού 

προϋπολογισμού 729.093,47 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (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 
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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. 

Η πράξη βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης. 

 

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για 

την αναβάθμιση των στάσεων, της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου 

Αμαρουσίου» και συνολικού προϋπολογισμού 183.470,40  €  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ (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. 

Υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο στις 28/09/2021 

 

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις 

σχολικές μονάδες  του Δήμου Αμαρουσίου» και συνολικού προϋπολογισμού 
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336.500,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (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.  

Η πράξη βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας της δημοπράτησης. 

 

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 ΠΔ 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 ΟΚΟΙΠΑΔΑ-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. 
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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. 

Υπογράφηκε σύμβαση με ανάδοχο στις 04/06/2021 (ΑΔΑ 6ΕΩΗΩΨ9-0ΞΛ) και το έργο 

βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. 

 

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 (€ )ευρώ. 

 

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 :   42,30μ2 

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 
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δόμησης και περιλαμβάνουν τις αίθουσες, τους υποστηρικτικούς χώρους αυτών και 

χώρους κίνησης. 

Απόφαση ένταξης : ΑΔΑ: ΨΔ3846ΜΤΛ6-ΙΓ8/14.10.2020 

Η πράξη βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης 

 

 «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. 

Η πράξη βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης και των δύο υποέργων. 

 

 

 

Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος Δήμου 

Αμαρουσίου – Μαρούσι, Ολυμπιακή πόλη 

 

Υποβολή στην πρόταση 118 με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού 

Πολιτιστικού Αποθέματος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία. 

Η πράξη  αποτελείται από 3 Υποέργα: 

Υποέργο 1: Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος 

του Αμαρουσίου ως Ολυμπιακού Δήμου. 

Πρόκειται για την ψηφιοποίηση και την καταγραφή με ηλεκτρονικά μέσα σε ψηφιακή 

μορφή, έντυπου υλικού, φωτογραφιών, πινάκων και λοιπών καλλιτεχνικών 

αντικειμένων. Το Έργο περιλαμβάνει επίσης στα πεδία ενδιαφέροντός του το σημαντικό 
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πολιτιστικό απόθεμα του Κέντρου Ελληνικής Κεραμικής, που εδρεύει και αναπτύσσει επί 

πολλές δεκαετίες τις δραστηριότητές του στο Μαρούσι.  

Τέλος, προβλέπεται η ψηφιακή αξιοποίηση υλικού από συλλογές που έχουν άμεση 

θεματική σχέση με το περιεχόμενο του προτεινόμενου Υποέργου, ανήκουν όμως σε 

άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά μπορεί να γίνει αναφορά στη 

συνεργασία με το Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας 

(ΜΙΟΑΑ) της Ολυμπίας ( Μελανόμορφος σκύφος του Σπύρου Λούη»), το Μουσείο του 

Μαραθώνα (συλλογή που αναφέρεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 και τον 

Σπύρο Λούη), το Πνευματικό Κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (το ασημένιο 

κύπελλο που απονεμήθηκε στον Σπύρο Λούη, το οποίο αθλοθέτησε ο εμπνευστής του 

Μαραθώνιου δρόμου, φιλέλλην Μ. Μπρεάλ) και το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής 

(παραδοσιακές πήλινες στάμνες φτιαγμένες στα περίφημα Μαρουσιώτικα 

«κανατάδικα»). 

Υποέργο 2: Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης Και Ευαισθητοποίησης 

Πρόκειται για την υλοποίηση υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης και 

ευαισθητοποίησης της Πρότασης. Ειδικότερα περιλαμβάνει υπηρεσίες ενημέρωσης, 

πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και τις επιμέρους ενέργειες των Υποέργων της 

πρότασης, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

στο πλαίσιο της πρότασης (ΟΤΑ, Πολίτες, Επιχειρήσεις, κ.α.). 

Yποέργο 3: Ενέργειες Παρακολούθησης Και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξης. 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

Η Πρόταση υποβλήθηκε στην ΑΤ04 πρόσκληση του Αντώνης Τρίτσης και αφορά στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός δικτύου – συστήματος διαλογής στη πηγή (ΔσΠ) 

βιοαποβλήτων και ενός  δικτύου – συστήματος Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο 

Αμαρουσίου.  

Η Πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα Υποέργα: 

1. Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων 

Το Υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια συνολικά τετρακοσίων (400) κάδων 

εξωτερικής συλλογής με όγκο 240 λίτρα για την εξυπηρέτηση των κατοικιών 

στο επίπεδο του Δήμου. 
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2. Υποέργο 2 : Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης 

Το Υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια συνολικά τριάντα δύο (32) κάδων 

εξωτερικής συλλογής με όγκο 660 λίτρα, σε οκτώ (8) επιλεγμένα σημεία του 

Δήμου (τέσσερις κάδοι ανά επιλεγμένο σημείο) για χωριστή συλλογή 

ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί) καθώς και την 

προμήθεια πέντε (5) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών με παροχή 

οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες. 

3. Υποέργο 3 : Προμήθεια οχημάτων συλλογής. 

Το Υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων 

οχημάτων συλλογής (ένα όχημα για τα βιοαπόβλητα και ένα όχημα αντίστοιχα 

για τις Γωνιές Ανακύκλωσης). Το απορριμματοφόρο όχημα για τη συλλογή 

βιοαποβλήτων είναι τύπου πρέσας ελαφράς συμπίεσης 8 – 10 κυβικών μέτρων 

με σύστημα πλύσης κάδων. Το απορριμματοφόρο όχημα για τη συλλογή των 

ανακυκλώσιμων υλικών Γωνιών Ανακύκλωσης είναι τύπου πρέσας 16 κυβικών 

μέτρων. 

4. Υποέργο 4 : Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης. 

 

 

Ολοκληρωμένη ανάπλαση των Πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ-8 Αγ.Ανάργυροι και 

ΠΕ7-Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμαρουσίου με ιδιαίτερη έμφαση στην 

κινητικότητα ευάλωτων ομάδων (ΑΤ06). 

Η Πρόταση υποβλήθηκε στην ΑΤ06 πρόσκληση του Αντώνης Τρίτσης. 

 

Αντικείμενο της πρότασης είναι η Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών του έργου 

«Ολοκληρωμένη ανάπλαση των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ-8 Αγ. Ανάργυροι και ΠΕ7-

Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμαρουσίου με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα 

ευάλωτων ομάδων. 

Η μελέτη αφορά έργο για την ανάπλαση  οδών  και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Αμαρουσίου και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου τόσο λειτουργικά όσο 

και αισθητικά αστικού χώρου, που θα εξυπηρετεί και θα διευκολύνει την καθημερινή 

χρήση από τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης. 

Οι εργασίες που προβλέπονται κατά την υλοποίηση του έργου είναι: 
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 ανακατασκευή των πεζοδρομίων και διαπλάτυνση αυτών όπου θεωρείται 

απαραίτητο 

 εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 

(ράμπες ΑΜΕΑ & οδεύσεις τυφλών) 

 προμήθεια - εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και αντικατάσταση οδοφωτισμού 

 εργασίες πρασίνου  

 πλακόστρωση οδοστρώματος στους πεζοδρόμους 

 οριοθέτηση και διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης όπου κριθεί απαραίτητο 

σύμφωνα με την κυκλοφορική μελέτη που θα εκπονηθεί 

 αντικατάσταση - μετατόπιση δικτύου αποχέτευσης όμβριων, όπου κριθεί 

απαραίτητο  

 σήμανση 

 

 

 

 

Ψηφιακές υπηρεσίες ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και ανάπτυξη 

συστήματος τηλεργασίας - απομακρυσμένης επικοινωνίας για την προστασία από 

την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 στον ∆ήµο Αμαρουσίου(Τ08). 

 

Η Πρόταση υποβλήθηκε στην ΑΤ08 πρόσκληση του Αντώνης Τρίτσης 

 

Υποέργο 1 «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της 

πανδημίας του COVID-19». 

Η δράση αφορά στην υλοποίηση ολοκληρωμένης ευφυούς λύσης για τη δημιουργία ενός 

σύγχρονου δικτύου επικοινωνίας, απομακρυσμένης εργασίας, και εκπαίδευσης μεταξύ 

του Δήμου Αμαρουσίου (Δημαρχείο) και των περιφερειακών υπηρεσιών και δομών του: 

1. Δήμος Αμαρουσίου (Γραφείο Δημάρχου) 

2. Δήμος Αμαρουσίου (Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων) 

3. Δήμος Αμαρουσίου (Δνση Τεχνικών Έργων) 

4. Δήμος Αμαρουσίου (Γραφείο Υποστήριξης πολιτικών Οργάνων Δήμου) 

5. Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αμαρουσίου 
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6. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου  

7. Σπαθάρειο Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου 

8. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου 

9. Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου  

10. Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου 

11. Ωδείο Δήμου Αμαρουσίου 

μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού εργασιακού απομακρυσμένου περιβάλλοντος. Το 

Σύστημα Ευφυούς Απομακρυσμένης Συνεργασίας θα υποστηρίζεται από οθόνες 65’’ και 

86’’με ενσωματωμένη βιντεοκάμερα ανάλυσης 4Κ, Ηχεία, μικρόφωνα με αναγνώριση 

φωνής, Wi-Fi Hot Spot, κ.α. 

 

Υποέργο 2 «Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου Υπηρεσίας Δόμησης και Δεδομένων 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών» 

Αντικείμενο της εν λόγω δράσης είναι η ψηφιακή οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου 

μέσω ανάπτυξης εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα αποτελέσουν μια 

σύγχρονη λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διαχείρισης και διακίνησης του φυσικού 

αρχείου του Δήμου. 

Για την υλοποίηση του έργου θα ψηφιοποιηθεί το φυσικό αρχείο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου, το οποίο αφορά την Τεχνική Υπηρεσία, το 

Τμήμα Μελετών, το Περιβάλλον και την Υπηρεσία Δόμησης, και θα δημιουργηθεί 

ψηφιακή πλατφόρμα για την ασφαλή αποθήκευση αρχειοθέτηση και διαχείριση του 

ψηφιοποιημένου αρχείου. Επίσης θα αναπτυχθούν εφαρμογές διαχείρισης του ψηφιακού 

αρχείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου.  

Η παροχή των υπηρεσιών περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

- Υπηρεσίες ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου της Τεχνικής Υπηρεσίας και η 

δημιουργία περιγραφικών δεδομένων. 

- Υπηρεσίες ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης και 

Περιβάλλοντος και η δημιουργία περιγραφικών δεδομένων.  

- Υπηρεσίες ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου του Τμήματος Μελετών και η 

δημιουργία περιγραφικών δεδομένων. 

- Ανάπτυξη και δημιουργία κεντρικής πλατφόρμας αρχειοθέτησης, διαχείρισης και 

διακίνησης ψηφιακού υλικού.  
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- Ανάπτυξη εφαρμογής  διαχείρισης Τεχνικών Δεδομένων, Πολεοδομικών 

Δεδομένων και Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας σε περιβάλλον GIS & Εφαρμογή 

διαχείρισης,  αναζήτησης και θέασης δεδομένων έργων και ακινήτων(Διαδικτυακή 

Εφαρμογή). 

- Υπηρεσίες διασύνδεσης με τρίτα συστήματα του Δήμου και του Ελληνικού 

Δημοσίου. 

Η υπηρεσία ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου των υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου περιλαμβάνει τη σάρωση συνολικά 

1.500.000 σελίδων Α4, 10.000 σελίδων Α3 και 132.000 σχεδίων μεγέθους έως Α0, καθώς 

και την καταχώρηση (data entry) συγκεκριμένων μεταδεδομένων για κάθε επιμέρους 

έγγραφο. 

Για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης του Φυσικού και Ηλεκτρονικού Αρχείου θα 

χρησιμοποιηθεί web εφαρμογή, η οποία θα διαχειρίζεται ψηφιακά έγγραφα και εικόνες 

που εισάγονται στο σύστημα και θα προσφέρει τις κατάλληλες μεθόδους επεξεργασίας 

και τεκμηρίωσης του ψηφιακού υλικού, βελτιώνοντας τη διαδικασία αναζήτησης, 

δημιουργίας και προσθήκης αντίστοιχων μεταδεδομένων. 

 

Υποέργο 3 «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης, 

δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στον Δήμο Αμαρουσίου» 

 

Το παρόν αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του 

Δήμου για την υλοποίηση του Υποέργου «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, δράσεις 

ενημέρωσης, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο Δήμο Αμαρουσίου στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης» και, ειδικότερα, 

περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

Δραστηριότητα 1. «Σχεδιασμός Ιδέας και Concept Καμπάνιας και Παραγωγή Σποτς και 

Λοιπών Δημιουργικών για την Έξυπνη Πόλη του Δήμου Αμαρουσίου». 

Δραστηριότητα 2. «Στρατηγική & Υλοποίηση Πλάνου Ενημέρωσης-Επικοινωνίας-

Δημοσιότητας (Media Plan) Δήμου Αμαρουσίου». 

Δραστηριότητα 3. «Στατιστική Επεξεργασία και Αποτελέσματα απήχησης Καμπάνιας 

Ενημέρωσης-Επικοινωνίας Δημοσιότητας Δήμου Αμαρουσίου». 
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ08) 

Η Πρόταση υποβλήθηκε στην ΑΤ08 πρόσκληση του Αντώνης Τρίτσης 

Ο Δήμος Αμαρουσίου θα υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη ευφυής λύσης για διαχείριση 

απολύμανσης εσωτερικών χώρων δημοτικών κτιρίων, επεμβαίνοντας και βελτιώνοντας 

τις συνθήκες υγιεινής, ειδικότερα σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19 

με την αυτοματοποίηση απολύμανσης επιλεγμένων αιθουσών με τη χρήση UV-C 

ακτινοβολίας. Η online παρακολούθηση και διαχείριση των παραπάνω λειτουργιών θα 

καθίσταται δυνατή μέσω κατάλληλης πλατφόρμας λογισμικού και παράλληλα με τη 

χρήση αντίστοιχης εφαρμογής (mobile app) σε Android και iOS και τη δημιουργία 

μηνιαίων αναφορών λειτουργίας επιλεγμένων δημοτικών κτιρίων. 

Παράλληλα, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης 

κινητικότητας, καθώς επίσης η πολύμορφη αξιοποίηση του πλούτου δεδομένων που θα 

παραχθεί μέσα από την εφαρμογή του συνόλου των έξυπνων λύσεων της πρότασης 

ΑΤ08, θα εξασφαλιστεί με την χρήση πλατφόρμας «έξυπνης πόλης». Η πλατφόρμα 

έξυπνης πόλης θα ολοκληρώνει δεδομένα και λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» 

εφαρμογές και θα παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη 

του δήμου. Στηριζόμενη στη λογική του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), 

θα συγκεντρώνει δεδομένα που παράγονται από διάφορες πηγές, όπως οι αισθητήρες 

στάθμευσης, το ασύρματο δίκτυο και οι διάφορες άλλες εφαρμογές και κατόπιν θα τα 

κανονικοποιεί, μετατρέποντάς τα σε μορφή που είναι κατάλληλη για περεταίρω χρήση 

και εκμετάλλευση. Με αυτά τα μέσα, ο Δήμος σταματά να διαχειρίζεται αποσπασματικά 

τομείς, όπως π.χ. το πάρκινγκ, το ασύρματο δίκτυο (WiFi) κτλ. και τα προσεγγίζει πλέον 

με ενιαίο και ευέλικτο τρόπο. Επίσης, εταιρίες ή και πανεπιστήμια που ειδικεύονται στην 

ανάπτυξη εφαρμογών, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που θα παράγουν 

συνεχώς νέες υπηρεσίες για την πόλη, τον πολίτη και την τοπική οικονομία.  

Εν συνεχεία, ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ευφυούς 

Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) με χρήση ΙοΤ αισθητήρες για την 

εξασφάλιση αποτροπής στάθμευσης σε θέσεις απαγόρευσης και μελλοντική δυνατότητα 

διαχείρισης και εύρεσης θέσεων μόνιμων κατοίκων. Η παρακολούθηση της κατάληψης 

των θέσεων στάθμευσης όπου θα εφαρμοστεί το σύστημα ΣΕΣ θα πραγματοποιείται με 
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την τοποθέτηση αισθητήρων ανίχνευσης καταληψιμότητας θέσης. Στο πλαίσιο του έργου 

προδιαγράφονται εκατό (100) θέσεις αποτροπής στάθμευσης κυρίως επί της οδού Αγίου 

Κωνσταντίνου και των οδών πέριξ του σταθμού ΗΣΑΠ, Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, 

Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Θωμά, Δημαρχειακού Μεγάρου, Πινακοθήκης, Βορέειου 

Βιβλιοθήκης, και Σπαθάρειου Μουσείου Θεάτρου Σκιών. 

Επιπλέον, ο Δήμος θα προβεί στην εγκατάσταση συστήματος Έξυπνης Διάβασης Πεζών, 

ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλούς διέλευσης πεζών στην περιοχή παρέμβασης. Το 

κάθε σύστημα, μέσα από την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας πεζών, θα επισημαίνει 

έντονα με LED φωτισμό, τα σημεία αναμονής και διέλευσης πεζού αλλά κυρίως θα 

ενισχύει την έγκαιρη αντίληψη του πεζού από τους οδηγούς ενισχύοντας την οδική 

ασφάλεια κατά το πρότυπο ΕΝ13201. Το σύστημα θα ανιχνεύει πεζούς που πρόκειται να 

διασχίσουν τη διάβαση, μέσα από ένα έξυπνο σύστημα αισθητήρων και μπουτόν αφής. Σε 

κατάσταση ηρεμίας, οι δύο ιστοί φωτισμού της διάβασης θα βρίσκονται σε κατάσταση 

μειωμένης φωτεινότητας στο 40% για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού 

φωτορύπανσης. Μόλις ενεργοποιηθούν οι αισθητήρες, θα στέλνουν ένα ταυτόχρονο 

ασύρματο σήμα στα φωτιστικά και θα ενεργοποιούν τον φωτισμό στο 100%. 

Βασικό χαρακτηριστικό μία «έξυπνης πόλης» είναι η δημιουργία και αξιοποίηση 

υποδομών γρήγορης και αδιάλειπτης ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η υποδομή 

αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του Δήμου (σε 

οικονομικούς και αναπτυξιακούς όρους) και να ενισχυθεί η κοινωνική, πολιτιστική και 

αστική ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος θα αναπτύξει ένα δίκτυο 

σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi access points), το οποίο θα του παρέχει ένα δυνατό 

εργαλείο για την αύξηση διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στους κατοίκους και την 

προσέλκυση επισκεπτών. Η λύση θα στηρίζεται στον εξοπλισμό κεραίας τύπου Wi-Fi και 

τη σύνδεσή της με το διαδίκτυο και το έξυπνο λογισμικό διαχείρισης.  

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν, επίσης, σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα 

των δημοτών, την άνεση και την παραγωγικότητα. Οι περιβαλλοντικοί αισθητήρες που 

θα εγκαταστήσει ο Δήμος θα συγκεντρώνουν μετρήσεις δεικτών ποιότητας της 

ατμόσφαιρας και οι δημότες του Δήμου Αμαρουσίου θα ενημερώνονται και μέσω 

εφαρμογής για τα επίπεδα ρύπανσης του αέρα σε μικροσωματίδια και σε ρυπογόνα 

αέρια. Η περιβαλλοντική ανίχνευση θα ανοίξει νέες δυνατότητες για τη δημιουργία 
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ευφυέστερων συσκευών που βελτιώνουν την άνεση και την ευημερία των κατοίκων και 

των επισκεπτών του Δήμου. 

Για τη συνεχόμενη παρακολούθηση, διαχείριση και αναβάθμιση εσωτερικών χώρων 

δημοτικών κτιρίων, επεμβαίνοντας και βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας, με 

παράλληλη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε επίπεδα σχεδόν 

μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και αυτοματοποίησης διαχείρισης λειτουργιών 

(facility management), ο Δήμος θα προμηθευτεί ένα ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα 

ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων. Η παραπάνω δράση πρόκειται να εφαρμοστεί σε 

επιλεγμένα κτίρια, όπως σε σχολεία, στο Δημαρχείο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, και 

στο Κλειστό Αγ. Θωμά. 

Ο Δήμος, ακολούθως, θα προμηθευτεί εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό με 

αντικείμενο την Εκπαιδευτική Ρομποτική και την εκμάθηση της φυσικής, της 

τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής για τις σχολικές μονάδες όλων των 

βαθμίδων Εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία μιας δομής STEM στα όρια του Δήμου. Η 

προτεινόμενη δομή θα προετοιμάζει τους μαθητές από Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, 

Λύκεια, καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας να 

συμμετάσχουν σε μαθητικούς διαγωνισμούς, όπως F1 in Schools, 4x4 in Schools, 

RoboDrones Challenge, Vernier STEM. Μέσω των διαγωνισμών αυτών οι μαθητές 

μαθαίνουν μεταξύ άλλων πώς να κατασκευάσουν ένα φιλικό προς το περιβάλλον όχημα 

αποτελούμενο από ανακυκλώσιμα υλικά. 

Στο πλαίσιο παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης, o Δήμος 

Αμαρουσίου θα αναπτύξει ένα σύστημα με ηλεκτρονικά εποπτικά μέσα (κάμερες) για την 

επιτήρηση εγκαταστάσεων ευθύνης του. Οι κάμερες θα επιτηρούνται από ένα κέντρο 

ελέγχου στα κεντρικά του δήμου (κεντρικό σημείο διαχείρισης) όπου εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να βλέπει την κατάσταση των χώρων και να 

προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες. Παράλληλα, όποιο άλλο προσωπικό έχει την 

κατάλληλη διαβάθμιση θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα από απομακρυσμένο 

υπολογιστή ή και από το κινητό του. Η εκμετάλλευση της πληροφορίας για τη 

συγκέντρωση ή συχνή διέλευση κόσμου σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να οδηγήσει και 

στη λήψη αποφάσεων για την καλύτερη εκμετάλλευση, συντήρηση, και ανάπτυξη των 

υποδομών του Δήμου. 

Οι παραπάνω δράσεις του έργου για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να υιοθετηθούν  
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από την κοινωνία και τους δημότες, οι οποίοι είναι απαραίτητο να ενημερωθούν και να 

ευαισθητοποιηθούν γι’ αυτές έτσι ώστε να γίνουν οι ίδιοι κάτοχοι και πρεσβευτές τους 

(owners and ambassadors). Αυτό θα γίνει εφικτό μέσω ενός Ολοκληρωμένου 

Πολυκαναλικού προγράμματος Επικοινωνίας-Ενημέρωσης και Δημοσιότητας (Hollistic 

Omnichannel Media Plan) που θα απευθυνθεί στους Δημότες και Επισκέπτες του Δήμου 

με σκοπό να ενημερώσει για τις Δράσεις των Κύριων Υποέργων που αναλαμβάνει ο Δήμος 

στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης που στοχεύουν στην Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής 

Δημοτών και Επισκεπτών του Δήμου.  

 

Εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης Κτηριακού αποθέματος του Δήμου 

Αμαρουσίου-ΑΤ09 

Η πρόταση υποβλήθηκε στην ΑΤ09 πρόσκληση του Αντώνης Τρίτσης 

H πρόταση δομείται σε τρία (3) Υποέργα ως εξής: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχιακού Μεγάρου 

του Δήμου Αμαρουσίου.  

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου που 

βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα στο Μαρούσι, με συνολική επιφάνια 

9.992,20τ.μ. 

Ενδεικτικά οι παρεμβάσεις προς τις οποίες θα κατευθυνθεί η μελέτη  είναι: 

 τοποθέτηση θερμομόνωσης στις εξωτερικές τοιχοποιίες – θερμοπρόσοψη. 

 τοποθέτηση θερμομόνωσης σε κεραμοσκεπή και δώματα. 

 αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα με υαλοπίνακα με πάχη τουλάχιστον 4-

12-4 με επίστρωση χαμηλής εκπομπής (low_e) στη θέση 2 (εσωτερική παρειά 

εξωτερικού υαλοπίνακα) και αέρα ή αέριο στο διάκενο. Ο συντελεστής 

θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι Ug≤1,8 

W/(m2K). 

 βελτίωση των διατάξεων ελέγχου και αυτοματισμών και αναβάθμιση συστήματος 

θέρμανσης. 

 βελτίωση συστήματος φωτισμού με χρήση φωτιστικών led. 

 εξέταση της δυνατότητας τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συλλεκτών και σύνδεσης με 

τη μέθοδο Net Metering. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εκπόνηση μελετών ενεργειακής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών 

κτιρίων του Δήμου Αμαρουσίου 

Εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης ενεργοβόρων  Εκπαιδευτικών 

εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι τα σχολικά κτίρια είναι παλιά και χαρακτηρίζονται από 

υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις και μεγάλο ανθρακικό αποτύπωμα, αποτελώντας 

σημαντικό ποσοστό των συνολικών ενεργειακών καταναλώσεων του Δήμου Αμαρουσίου 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

1. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8 

2. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΚΙΑΛΤΗ 2 

3. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ 21 

4. 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1 

5. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 211 

6. 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 7 

7. 8ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΙΕΖΗ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

8. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 9ου 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΑΥΤ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42 & 

ΥΔΡΑΣ 

9. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 19ου 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜ 1 

10. 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 6ου 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΔΗΜ ΨΑΡΡΟΥ & 

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 12 
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ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης Πολιτιστικών κτιρίων 

του Δήμου Αμαρουσίου  

 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κάτωθι Πολιτιστικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου: 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

1. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

(ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ) 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 

     2. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 85 

3. ΒΟΡΕΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 30 

4. ΣΠΑΘΑΡΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  Β. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΝΙΟΒΗΣ 7 & ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΤ10 

Η πρόταση υποβλήθηκε στην ΑΤ10 πρόσκληση του Αντώνης Τρίτσης 

Η Πρόταση αφορά σε παρεμβάσεις συντήρησης, επισκευής και εξασφάλισης 

προσβασιμότητας ΑμεΑ σε ανοικτό αθλητικό χώρο και σε σχολικές υποδομές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα στην πρόταση 

περιλαμβάνονται:  

1. Επισκευή και συντήρηση αθλητικής υποδομής – ανοικτού γηπέδου 5x5 επί της 

Οδού Ναούσης στο Δήμο Αμαρουσίου. 
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Περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν στην επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων 

στοιχείων, στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του χώρου του γηπέδου, 

στην επισκευή του πεζοδρομίου πέριξ του γηπέδου και στην εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ. 

2. Εργασίες συντήρησης και εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ στα κάτωθι κτίρια 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου: 

i. 4ο Δημοτικό σχολείο. 

ii. 6ο Δημοτικό σχολείο. 

iii. 8ο Δημοτικό σχολείο. 

iv. 10ο Δημοτικό σχολείο. 

v. 9ο Δημοτικό σχολείο. 

vi. 15ο Δημοτικό σχολείο. 

vii. 16ο Δημοτικό σχολείο. 

Περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπάιδευσης του 

Δήμου Αμαρουσίου, Αττικής (στα κτήρια και στον αύλειο χώρο τους) για την 

εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ. Ειδικότερα οι προβλεπόμενες 

εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή w.c. με προδιαγραφές ΑμεΑ, την 

κατασκευή ραμπών πρόσβασης και σε ένα σχολικό συγκρότημα την κατασκευή 

φρέατος και ανελκυστήρα με προδιαγραφές χρήσης για ΑμεΑ. 

Τα σχολικά συγκροτήματα που επιλέχθηκαν και οι εργασίες που θα 

πραγματοποιηθούν σε αυτά είναι τα παρακάτω: 

1. 4ο Δημοτικό σχολείο: Κατασκευή τουαλέτας και ράμπας ΑΜΕΑ. 

2. 6ο Δημοτικό σχολείο: Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ. 

3. 8ο Δημοτικό σχολείο: Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ. 

4. 10ο Δημοτικό σχολείο: Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ και εγκατάσταση   

               φρέατος και ανελκυστήρα ΑμεΑ. 

5. 9ο Δημοτικό σχολείο: Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ. 

6. 15ο Δημοτικό σχολείο: Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ. 

7.  16ο Δημοτικό σχολείο: Κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ. 

3. Εργασίες επισκευής συντήρησης και εξασφάλισης προσβασιμότητας ΑμεΑ στα 

κάτωθι κτίρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου: 
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i. 3ο Γυμνάσιο. 

ii. 5ο Γυμνάσιο. 

iii. 5ο Λύκειο. 

Περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

του Δήμου Αμαρουσίου (στα κτήρια και στον αύλειο χώρο τους) για την 

εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ καθώς και επισκευές και αναβάθμιση 

των εγκαταστάσεών τους. 

Τα σχολικά συγκροτήματα που επιλέχθηκαν και οι εργασίες που θα 

πραγματοποιηθούν σε αυτά είναι τα παρακάτω: 

1. 3ο Γυμνάσιο: Κατασκευή τουαλέτας και ανελκυστήρα ΑΜΕΑ, εσωτερικοί 

και εξωτερικοί χρωματισμοί, επισκευές στον προαύλιο χώρο (δάπεδα), νέα 

γραμμογράφηση γηπέδων, αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους led ισοδύναμης 

απόδοσης, επισκευές υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων και επιμελής 

καθαρισμός των υαλοπινάκων. 

2. 5ο Γυμνάσιο: Κατασκευή τουαλέτας και ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ, 

εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, επισκευές στον προαύλιο χώρο (δάπεδα), 

νέα γραμμογράφηση γηπέδων, αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους led 

ισοδύναμης απόδοσης, επισκευές υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων και 

επιμελής καθαρισμός των υαλοπινάκων, έλεγχος αντικατάσταση και συμπλήρωση 

εξοπλισμού στο w.c. AμεΑ και στον ανελκυστήρα. 

3. 5ο Λύκειο: Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ, εσωτερικοί και 

εξωτερικοί χρωματισμοί, αφαιρούμενο μεταλλικό κιγκλίδωμα οριοθέτησης χώρου 

στάθμευσης, μεταλλικά στέγαστρα εισόδου, επισκευές υφιστάμενων εξωτερικών 

κουφωμάτων και επιμελής καθαρισμός των υαλοπινάκων, έλεγχος αντικατάσταση 

και συμπλήρωση εξοπλισμού στο w.c. AμεΑ και στον ανελκυστήρα. 

 

Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός 

έλεγχος) στο Δήμο Αμαρουσίου- ΑΤ11 

 

Η πρόταση υποβλήθηκε στην ΑΤ04 πρόσκληση του Αντώνης Τρίτσης 
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Η πράξη με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας 

(προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Αμαρουσίου» περιλαμβάνει σε πρώτη φάση το: 

 Υποέργο 1 με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου 

Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Αμαρουσίου» 

 Υποέργο 2 με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – 

ευαισθητοποίησης». 

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 θα πραγματοποιηθεί η Εκπόνηση 

Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών 

αρμοδιότητας του Δήμου   Αμαρουσίου, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού 

Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την 

πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας όσο και την κατηγοριοποίηση των κρίσιμων 

υποδομών βάση των κριτηρίων του Ο.Α.Σ.Π. (κατηγορίες προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου 

Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ). Συγκριμένα στο Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο 

θα πραγματοποιηθεί: 

 ταχύς οπτικός έλεγχος (Τ.Ο.Ε.) της δομικής και μη δομικής τρωτότητας (σύμφωνα 

με την σχετική διαδικασία του Ο.Α.Σ.Π.) στις κρίσιμες υποδομές ιδιοκτησίας του 

Δικαιούχου  

 βαθμονόμηση και αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τον Τ.Ο.Ε. και 

επιλογή εκείνης της ομάδας επισφαλών υποδομών για τις οποίες απαιτείται 

οπωσδήποτε περαιτέρω έλεγχος. 

 

Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά οχήματα - Σταθμοί φόρτισης του Δήμου 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΤ12 

 

Η πρόταση υποβλήθηκε στην ΑΤ12 πρόσκληση του Αντώνης Τρίτσης. 

 

Το προτεινόμενο έργο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά οχήματα - Σταθμοί 

φόρτισης του Δήμου Αμαρουσίου», περιλαμβάνει τη προμήθεια 10 ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων και των φορτιστών αυτών και χωρίζεται σε δύο (2) κύρια ξεχωριστά Υποέργα, 

και δύο (1) συνοδά Υποέργα. 
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Αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου θα είναι η βελτίωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων αλλά και της μείωσης της 

καταναλισκόμενης ενέργειας και του κόστους χρήσης των οχημάτων. Επιπρόσθετα θα 

επιλυθεί ένα σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με τη κάλυψη των αναγκών μετακίνησης 

τόσο των υπηρεσιών του δήμου όσο και (τουλάχιστον σε ένα ποσοστό) και των μονίμων 

κατοίκων και επισκεπτών του δήμου. 

Το 1ο Υποέργο : Προμήθεια 10 ηλεκτροκίνητων Οχημάτων,  

 1 όχημα τύπου SUV 

 1 όχημα τύπου VAN, μεταφοράς προσωπικού 

 1 όχημα τύπου pick up, με υδροφόρα 

 1 όχημα τύπου pick up, με ανατροπή 

 1 όχημα τύπου pick up, με σχάρα 

 2 αστικά λεωφορεία, μικρά 

 2 αστικά λεωφορεία, μεσαία 

 1 σάρωθρο 

Το 2ο Υποέργο : Προμήθεια των ηλεκτρικών φορτιστών των οχημάτων, περιλαμβάνει 

τους αναγκαίους ηλεκτρικούς φορτιστές (συνολικά 10 τμχ) για την φόρτιση των 

οχημάτων κάθε τύπου καθώς και το σύστημα/πλατφόρμα διαχείρισης/παρακολούθησης 

των ηλεκτρικών οχημάτων και των φορτιστών  

Το 3ο Υποέργο :  Απαιτούμενες εργασίες ΟΚΩ, , περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες ΟΚΩ 

για τη διασύνδεση των φορτιστών με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821, ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ, ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ AR & VR, ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ” 

 

Η πρόταση υποβλήθηκε στην ΑΤ14 πρόσκληση του Αντώνης Τρίτσης. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και νέων τεχνολογιών AR & VR για την 

ανάδειξη των πτυχών της ελληνικής επανάστασης του 1821, μέσα από τις παραστάσεις 

του Καραγκιόζη και την ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας και μάθησης των επισκεπτών 

στο Μουσείο Θεάτρου Σκιών Δήμου Αμαρουσίου "ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ"». 

Συνοπτική Περιγραφή 

Το Υποέργο 1 αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και νέων τεχνολογιών AR & VR για 

τη μετατροπή του Μουσείου "Ευγένιος Σπαθάρης" και την καθιέρωσή του, ως ιστορικού-

πολιτιστικού προορισμού, βιωματικής εμπειρίας και μάθησης, καθώς και στην ανάδειξη 

της Επανάστασης του 1821, μέσα από τις παραστάσεις του Καραγκιόζη και την ψηφιακή 

προβολή του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου, ώστε να είναι 

προσβάσιμο από τη μαθητική κοινότητα, επιστημονικά Ιδρύματα, επισκέπτες και το ευρύ 

κοινό.  

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1, θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις: 

1. Διαδραστική Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για το 1821. Αφορά 

στην ανάπτυξη εφαρμογών ανάδειξης πτυχών της Επανάστασης του 1821, μέσα από 

φιγούρες και παραστάσεις του Καραγκιόζη. Συγκεκριμένα  θα παρουσιάζει: 

o Ιστορίες από τον Ευγένιο Σπαθάρη. Πρόκειται για μια 3D αναπαράσταση 

του Σπαθάρη όπου οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να τον βλέπουν 

στον χώρο τους αλλά και να τον ακούνε.  

Το ολόγραμμα του Σπαθάρη, θα προβληθεί σε ειδική, ολογραμματική οθόνη LCD (περίπου 

1.90μ Ύψος x 1.10μ), να λέει κάποιες από τις γνωστές ή άγνωστες ιστοριούλες του, 

διάρκειας δέκα λεπτών. 

o Ένα παιχνίδι Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR). Μέσα από την οθόνη 

του κινητού θα παρουσιάζονται η φιγούρα του Αθανάσιου Διάκου, του 

Καραγκιόζη, άλλων 3 πρωταγωνιστών και τούρκων στρατιωτών σε 3D, σε 

μικρή διάσταση καθώς και τρισδιάστατη αναπαράσταση του σκηνικού της 

παράστασης.  

o Παιχνίδι δημιουργίας. Ο χρήστης θα επιλέγει μέσα από μία παλέτα 

χρωμάτων και θα δημιουργεί τις δικές του φιγούρες θεάτρου σκιών με 

κλασικούς ήρωες αλλά και ήρωες της Επανάστασης, φτιαγμένους με την 

ίδια τεχνοτροπία. 

2. Ανάπτυξη Διαδικτυακής πύλης, η οποία θα φιλοξενήσει όλο το ψηφιακό αρχείο του 

Μουσείου, αλλά και το πολυμεσικό υλικό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του 
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παρόντος έργου, κ.α. Επιπλέον μέσω της διαδικτυακής πύλης ο επισκέπτης θα μπορεί 

να δει: 

o Ψηφιακό Χρονολόγιο.  

o 2 Διαδραστικά εκπαιδευτικά παιγνίδια στα οποία θα μπορούν να 

συμμετέχουν ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός χρήστες, μέσω 

διαδραστικών οθονών-τραπεζιών που θα εγκατασταθούν στο χώρο του 

Μουσείου, τύπου παζλ, quiz, ανακάλυψη ενός κρυμμένου αντικειμένου της 

ελληνικής επανάστασης, με συμμετοχή και του Καραγκιόζη, κ.α.  

o Εικονική Περιήγηση με Πανοράματα. Αφορά σε ψηφιακή περιήγηση μέσα 

από φωτογραφικά πανοράματα περιοχών ή εκθεσιακών χώρων.    

3. Επαυξημένος Ψηφιακός Ξεναγός Μουσείου. Αφορά στην οπτική επαύξηση των 

εκθεμάτων µε την προσθήκη του περιβάλλοντος στο οποίο ανήκουν ή την παροχή 

ερμηνευτικής πληροφορίας. Η εφαρμογή θα είναι εγκατεστημένη σε tablet που μπορεί 

να πάρει ο επισκέπτης στην είσοδο της έκθεσης αλλά μπορεί και να εγκατασταθεί στο 

κινητό του επισκέπτη κατά την είσοδό του στο Μουσείο και τον συνοδεύει σε όλα τα 

στάδια της επίσκεψής του. 

4. Δημιουργία Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Αρχείου - Προβολή στο Διαδίκτυο. 

Αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου Ψηφιακού αρχείου, την παροχή υπηρεσιών 

Ψηφιοποίησης, Τεκμηρίωσης, Επιμέλειας και Συστήματος Διαχείρισης του 

ψηφιοποιημένου υλικού.  

5. Εξοπλισμός Μουσείου. Αφορά στην προμήθεια διαδραστικού εξοπλισμού για την 

υποστήριξη των ψηφιακών εφαρμογών (10 Tablets, 2 Διαδραστικές Οθόνες 55’, 1 

ολογραμματικό display, 1 σετ εξοπλισμού WiFi), στο χώρο του Μουσείου. 

6. Υπηρεσίες εκπαίδευσης. Αφορά στην εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών του 

συστήματος. 

7. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας. Αφορά στην διόρθωση τυχόν σφαλμάτων - bugs 

των συστημάτων-εφαρμογών. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης 

Συνοπτική Περιγραφή 

Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η υλοποίηση υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης 

και ευαισθητοποίησης της Πρότασης. Ειδικότερα περιλαμβάνει υπηρεσίες ενημέρωσης, 

πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης και τις επιμέρους ενέργειες των Υποέργων της 

πρότασης, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
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στο πλαίσιο της πρότασης (ΟΤΑ, Πολίτες, Επιχειρήσεις, κ.α.). Για τις δράσεις 

Δημοσιότητας θα τηρηθούν όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που 

προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ)1303/2013 και 1304/2013. 

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 2, είναι οι κάτωθι: 

 Αναλυτικό Πλάνο Προβολής – Δημοσιότητας του Έργου  

 Διοργάνωση (1) ενημερωτικής εκδήλωσης (σε φυσικό χώρο ή μέσω εργαλείων 

πληροφορικής), με εκτίμηση για 35 συμμετέχοντες στην εκδήλωση, διάρκειας 2 

ωρών, 

 Δημιουργία 4 newsletters (1 ανά 2,5 μήνες) σχετικά με το έργο και ηλεκτρονική 

αποστολή τους, προς στοχευμένο κοινό. Αφορά στη δημιουργία εικαστικού και 

επεξεργασία –σύνταξη περιεχομένου, 

 Δημιουργία 4 Δημοσιεύσεων  (1 ανά 2,5 μήνες) στα Social Media accounts του 

Δήμου. Αφορά στη δημιουργία εικαστικού και επεξεργασία  και σύνταξη 

περιεχομένου, μαζί με σχετική φωτογραφία, 

 Αναμνηστική πινακίδα διάστασης 90x70cm, 

 Απολογιστική Έκθεση με όλες τις ενέργειες ενημέρωσης, πληροφόρησης και 

ευαισθητοποίησης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρότασης 
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συνοπτικός Πίνακας Ευρωπαϊκών Έργων για το έτος 2021 

Τα Ευρωπαϊκά έργα τα οποία διαχειρίστηκαν και υλοποιούνται από το Γραφείο κατά το έτος 2021 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 

LIFE17GICGR 

000029 

[Προώθηση της 

Ενσωμάτωσης 

Πράσινων 

LIFE17GICGR 

000029 

[Η παραπάνω 

πρόταση 

υποβλήθηκε στον 

άξονα 

προτεραιότητας  

για την 

οργάνωση των 

χώρων πρασίνου 

σε επίπεδο Δήμου 

(δημιουργία 

Εταίρος 

 

 

1. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 

Ινστιτούτο 

Δασικών 

Μεσογειακών 

Οικοσυστημάτων 

(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) 

2. Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας – 

Δασική Υπηρεσία 

3. Κεντρική Ένωση 

Δήμων Ελλάδος 

(Κ.Ε.Δ.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, 

ΣΥΝΟΛΟ: 269.700 €, 

εκ των οποίων: 

116.700 € (ΙΔΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) και 

153.000 € (EU-

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) 

 

Διάρκεια 

υλοποίησης: 

Από 15-06-2018 έως 

31-12-2021 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

Υποδομών στον 

Αστικό Ιστό για τη 

Βελτίωση της 

Διακυβέρνησης σε 

Σχέση με την 

Κλιματική Αλλαγή 

στις Πόλεις] 

 

 

βάσης 

δεδομένων, 

αξιολόγηση και 

σχεδιασμός 

διαχείρισης)] 

4. Δήμος Αμαρουσίου 

5. Δήμος Ηρακλείου 

Κρήτης 

6. Τεχνοομοιόσταση 

Ο.Ε. 

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 

(ΤΕΧΝΟ). 

Κύριοι στόχοι του έργου 

είναι:α) Η απόκτηση 

τεχνογνωσίας από τους 

Δήμους για τη δημιουργία, 

διαχείριση & 

παρακολούθηση 

Διοικητική 

ολοκλήρωση: Έως 

31-03-2022  
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

ολοκληρωμένου δικτύου 

πράσινων χώρων, 

χτίζοντας πάνω στην ήδη 

υπάρχουσα εμπειρία Β) 

Προώθηση της οργάνωσης 

της διαχείρισης πράσινων 

χώρων και σε άλλους 

δήμους 

 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. 

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ  

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-

ΒΟΥΛΑΣ-

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ 

Το έργο PRODESA 

αποσκοπεί στην 

υποστήριξη πέντε μεγάλων 

δήμων της Αττικής 

προκειμένου να 

υλοποιήσουν επιδεικτικά 

έργα ενεργειακής 

αποδοτικότητας και 

ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, 

21.750,00 € 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΦΑΛΗΡΟΥ 

(ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ) 

 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

(ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ) 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΕΥΔΙΤΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕ 

 ΚΕΝΤΡΟ 

χρησιμοποιώντας 

καινοτόμα χρηματοδοτικά 

εργαλεία και 

προσελκύοντας ιδιωτικά 

κεφάλαια κυρίως μέσω των 

επιχειρήσεων παροχής 

ενεργειακών υπηρεσιών. 

 

 Το πρόγραμμα έκλεισε στις 

31/01/2022 

 Εκκρεμεί μια Τεχνική 

Έκθεση διότι παραμένουν 

αδιάθετα μέρος των 

χρημάτων 

 Τα παραδοτέα του 

προγράμματος έχουν 

ολοκληρωθεί και έχουν 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ENFINITY NV 

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

CROWDFUNDING 

 ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

μεταφορτωθεί στην σχετική 

διαδικτυακή τοποθεσία του 

προγράμματος 

2. ERASMUS+  

(Όμιλος 

Πρακτικής 

Άσκησης)  

 

ERASMUS 

 

Χρήστης* 

[ΔΗΜΟΣ] 

*Σε συνεργασία 

με το Πάντειο 

1. Πάντειο 

Πανεπιστήμιο 

2. Πανεπιστήμιο Πειραιά 

3. Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο 

4. Εθνικό Μετσόβιο 

Αντικείμενο του Ομίλου 

είναι εύκολη πρόσβαση 

στην πληροφορία και στο 

ανθρώπινο δυναμικό που 

θέλει να μετακινηθεί, τόσο 

σε επίπεδο φοιτητών όσο 

 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ 

ΟΙΚΟΜΕΝΙΚΟ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΧΑΛΚΗΣ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

 Πανεπιστήμιο Πολυτεχνείο 

5. Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

6. Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Πειραιά 

7. Δήμος Καλλιθέας 

8. Δήμος Πειραιά 

9. Δήμος Αμαρουσίου 

και υπαλλήλων για 

πρακτική άσκηση και 

εμπειρία.  

Κατά το 2021 υπεγράφη εκ 

νέου εντολή του αρμόδιου 

αντιδημάρχου κ. Σταθούλη 

για τη συνεργασία του 

Δήμου με το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο στα πλαίσια 

του εν λόγω προγράμματος. 

 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 

Συμμετοχή του 

Δήμου Αμαρουσίου 

Οι επιλεγέντες δήμοι θα έχουν 

τη δυνατότητα να 

εγκαταστήσουν σημεία Wi-Fi 

σε δημόσιους χώρους, όπως 

δημαρχεία, βιβλιοθήκες, 

μουσεία, πάρκα, πλατείες και 

άλλους χώρους δημόσιου 

ενδιαφέροντος.  

15.000 € 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

το WiFi4EU και ο 

Δήμος Αμαρουσίου 

έχει επιλεχθεί 

3. 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 

Τίτλος Έργου 

«Δίκτυο 

μαθητείας: 

Συνένωση των 

ιδρυμάτων και 

των 

επιχειρήσεων ΕΕΚ 

μέσω Δικτύου 

Κέντρων Στα-

διοδρομίας» 

Apprenticeship 

Inter-network: 

Bringing together 

VET institutions 

and enterprises 

Χρήστης* 

 

[ΔΗΜΟΣ] 

 

Συμμετοχή του 

Δήμου Αμαρουσίου 

 

Το "AppInternN" στοχεύει να 

αναπτύξει μια σειρά 

υπηρεσιών, κυρίως 

συμβουλευτικού - 

προωθητικού χαρακτήρα, 

μέσω ενός οργανωμένου 

συστήματος ψηφιακών 

διαδικτυακών εφαρμογών 

(online portal), με ομάδα 

αναφοράς τους νέους 

καταρτιζόμενους, τους υπό 

ένταξη στην αγορά εργασίας. 

Το έργο εισάγει στην παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών 

τον "Business Ambassador", 

Προϋπολογισμός για 

το Δήμο Αμαρουσίου 

19.780,00 € 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

Strategic 

Partnerships for 

vocational 

education and 

training 

through a 

Network of Career 

Hubs 

Κωδικός Έργου: 

2020-1-EL01-

KA202-079076 

με βασικές συμβουλευτικές 

αρμοδιότητες και την 

ιδιότητα του "ενδιάμεσου" 

μεταξύ καταρτιζόμενων και 

αγοράς εργασίας. Το 

"AppInternN" ανταποκρίνεται 

ικανοποιητικά στις επιδιώξεις 

και κρίνεται συναφές με τους 

επί μέρους στόχους του 

KA2/VET, με στοιχεία 

καινοτομίας, που αφορούν 

κυρίως τεχνολογικές 

εφαρμογές και πρότυπα 

οργάνωσης ψηφιακών 

υπηρεσιών (matching, 

counseling, etc.). 

Κατά το 2021 υπήρξε 

παρακολούθηση  του έργου, 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

με συμμετοχή στο 1ο 

Managerial Meeting 

(05/07/2021 & 21/07/2021), 

στο International Online 

Conference of SMEs 

Vocational Education Training 

Providers (VET) (16-

17/09/2021), ,το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

(16/09/2021), στο 

Εργαστήριο Βάση Δεδομένων 

Εργοδοτών - Business 

Ambassadors (29/09/2021 & 

04/10/21), το Evaluation 

Strategy meeting 

(1/10/2021). Επιπλέον έγιναν 

όλες οι απαραίτητες 

διαχειριστικές ενέργειες σε 

οικονομικό επίπεδο, όπως 

εισαγωγή στον 



56 
 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

Προϋπολογισμό του Δήμου 

και κατανομή της επιδότησης 

σε κωδικούς αντίστοιχους με 

αυτούς του προγράμματος. 

Τέλος, με απευθείας ανάθεση 

έγινε η κατασκευή των 

λογοτύπων του 

προγράμματος.  

4. SOCIO-BEE 

Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα στα 

πλαίσια του 

Horizon 2020 Call: 

H2020-LC-GD-

2020 - Building a 

low-carbon, 

climate resilient 

future: Research 

Κωδικός Έργου: 

Grand 

Agreement με 

αριθμό 

101037648 

Χρήστης* 

 

[ΔΗΜΟΣ] 

 

1. Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας και 

Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (EL) 

2. HYPERTECH SA 

(EL) 

3. VRIJE 

UNIVERSITEIT 

BRUSSEL (BE)  

4. UNIVERSIDAD DE 

Το SOCIO-BEE προτείνει την 

εμπλοκή της κοινότητας και 

την κοινωνική καινοτομία 

σε συνδυασμό με το Citizen 

Science (CS) μέσω 

αναδυόμενων τεχνολογιών 

και αλληλεπίδρασης 

προκειμένου να γεφυρωθεί 

το χάσμα μεταξύ της 

ικανότητας των κοινοτήτων 

Προϋπολογισμός για 

το Δήμο Αμαρουσίου 

258289,43 € 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

and innovation in 

support of the 

European Green 

Deal – SOCIO-BEE 

(Το χτίσιμο ενός 

ανθεκτικού στην 

αλλαγή του 

κλίματος και 

χαμηλού σε 

άνθρακα 

μέλλοντος: 

Έρευνα και 

καινοτομία προς 

υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής 

Πράσινης 

Συμφωνίας) 

LA IGLESIA DE 

DEUSTO ENTIDAD 

RELIGIOSA (ES)  

5. STICHTING 

HOGESCHOOL VOOR 

DE KUNSTEN 

UTRECHT (NL)  

6. UNIVERSITA DEGLI 

STUDI DI PADOVA 

(IT)  

7. VEREIN DER 

EUROPAEISCHEN 

BURGERWISSENSCHA

FTEN - ECSA E.V. (DE)  

8. BETTAIR CITIES SL 

(ES)  

9. FUNDACION 

ZARAGOZA CIUDAD 

DE CONOCIMIENTO 

να υιοθετούν πιο βιώσιμες 

συμπεριφορές 

ευθυγραμμισμένες με τους 

στόχους περιβαλλοντικής 

πολιτικής και μεταξύ των 

προθέσεων των πολιτών και 

των συμπεριφορά υπέρ του 

περιβάλλοντος (σε αυτό το 

έργο, για τη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης). 

Επιπλέον, η συμμετοχή της 

κοινότητας μπορεί να 

αυξήσει την 

ευαισθητοποίηση άλλων 

πολιτών για την κλιματική 

αλλαγή και τις δικές τους 

απαντήσεις σε αυτήν, μέσω 

πειραματισμού, καλύτερης 

παρακολούθησης και 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

(ES)  

10. FUNDACION 

IBERCIVIS (ES)  

11. AYUNTAMIENTO 

DE ZARAGOZA (ES)  

12. NILU STIFTELSEN 

NORSK INSTITUTT 

FORLUFTFORSKNING 

(NO)  

13. Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (EL)  

14. COMUNE DI 

ANCONA (IT)  

15. UNIVERSITA 

POLITECNICA DELLE 

MARCHE (IT) 

16. HOP UBIQUITOUS 

SL (ES) 

παρατήρησης του 

περιβάλλοντος. 

Εντός του 2021 έγιναν τα 

κάτωθι: 

Συμμετοχή στην διαδικασία 

συγγραφής του Grant 

Agreement Και του 

Consortium Agreement.  

Συμμετοχή στις διαδικτυακές 

συναντήσεις για την 

κατάρτιση του 

προϋπολογισμού και την 

απόκτηση των αισθητήρων 

(23-

24/06/2021&01/07/2021), 

στην εναρκτήρια συνάντηση 

του προγράμματος [kickoff 

meeting] (1/10/2021), 2η 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

17. CENTRE 

D'ACCOMPAGNEMEN

T DE PROJETS 

INNOVANTS ASBL 

(BE) 

Συνάντηση Ολομέλειας 

(Plenary meeting) 

(02/12/2021), 3η 2o 

Συνάντηση Ολομέλειας 

(Plenary meeting) 

(16/12/2021), Συνάντηση για 

το Πακέτο Εργασίας 2 (WP2- 

22/10/2021 & 5/11/2021), 

Συνάντηση για το Πακέτο 

Εργασίας 8 (WP8 – 

27/10/2021) 

Επιπλέον έγιναν όλες οι 

απαραίτητες διαχειριστικές 

ενέργειες σε οικονομικό 

επίπεδο, όπως εισαγωγή στον 

Προϋπολογισμό του Δήμου 

και κατανομή της επιδότησης 

σε κωδικούς αντίστοιχους με 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΗΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΥ 

αυτούς του προγράμματος. 
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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. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

 Τήρηση προγράμματος αιθουσών Δημαρχείου Αμαρουσίου (150 κρατήσεις αιθουσών). 

 Διαδικασία προμήθειας  λευκώματος – βιβλίου με τίτλο «Μαρούσι 1821-1827»). 

 Κατά τη διάρκεια του 2021 έγιναν 4 μελέτες οι οποίες διεκπεραιώθηκαν από το Αυτοτελές 

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων:  

Αρ. Μελέτης: 1 «Προμήθεια Λευκώματος – Βιβλίου με τίτλο «Μαρούσι 1821-1827». 

Αρ. Μελέτης: 2 «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ». 

Αρ. Μελέτης: 3 «Ψηφιακή Προβολή του Δήμου Αμαρουσίου, μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (social media)». 

Αρ. Μελέτης: 4 ΕΚΔΟΣΗ  ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ – ( ΜΑΡΟΥΣΙ «Η Ιστορία της πόλης μέσα από τα 

εκθέματα της»). 

  Θρησκευτική συναυλία «ΤΑ ΑΧΡΑΝΤΑ ΠΑΘΗ» της «Μικτής Χορωδίας Δήμου Αμαρουσίου 

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ». 

 Χριστουγεννιάτικη συναυλία Μικτής Χορωδίας Δήμου Αμαρουσίου «Τερψιχόρη 

Παπαστεφάνου». 

 Παρουσίαση βιβλίου «Μαρούσι 1821-1827» Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 (Αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου). 

 Παρουσίαση του βιβλίου «Πολιτισμός στο Μαρούσι: Σύλλογοι, Ενώσεις, Σωματεία στο χθες 

και στο σήμερα της πόλης» Κυριακή  11 Ιουλίου 2021 (Αίθριο Θέατρο (Λ. Κηφισίας219). 

 Παρουσίαση του βιβλίου «Ένα κερί στις εκκλησιές του Μαρουσιού» Κυριακή 13 Ιουνίου 

2021 (Κήπος Βορέειου Βιβλιοθήκης). 

 Συντονισμός παρέλασης 28ης Οκτωβρίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αθλητισμού 

Πολιτισμού και το Γραφείο Παιδείας. 

 Συντονισμός για αποστολή της μπάντας της Φιλαρμονικής του Δήμου Αμαρουσίου σε 

εκκλησίες και ιδρύματα και νοσοκομεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αθλητισμού και 

Πολιτισμού.  
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4. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, έχει ως αποστολή του να υπηρετεί με αξιόπιστο και φιλικό τρόπο τους 

πολίτες, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, άμεσα και σύντομα, με εντιμότητα, με 

όρους απόλυτης διαφάνειας και σεβασμού των νομικών προϋποθέσεων, εισάγοντας παράλληλα 

νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος τόσο για αυτόν, όσο και για τους 

πολίτες, χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο τις τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε 

διαρκή βάση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, είναι πανελλαδικά, ένας από τους λίγους Δήμους που για να φανεί συνεπής 

στην αποστολή και στο όραμα του, έχει εισάγει στις λειτουργίες του και εφαρμόζει ένα ενιαίο 

σύστημα ολικής ποιότητας που βασίζεται στους κάτωθι πυλώνες: 

1. Στην εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 9001:2015.  

2. Στην εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 για τη διαχειριστική επάρκεια. 

3. Στην εφαρμογή του συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013. 

Στόχοι του εγκατεστημένου ενιαίου συστήματος ποιότητας είναι: 

• Η συνεργασία όλων των Διευθύνσεων - Αυτοτελών Γραφείων και Νομικών 

Προσώπων του Δήμου, ώστε να επιτευχθεί στο ακέραιο η λειτουργία και η τήρηση της 

πολιτικής ποιότητας του Δήμου ως Πιστοποιημένος Οργανισμός.  

       Οι Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Γραφεία που συνεργάστηκαν γι’ αυτό ήταν οι εξής: 

 Γραφείο Δημάρχου. 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα (σημειώνεται πως ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου Αμαρουσίου διατελεί και ως Αντιπρόσωπος της Διοίκησης σε θέματα 

Ποιότητας - Υπεύθυνος Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας). 

 Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας. 

 Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. 

 Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων. 
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 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 του Οργανισμού. 

• Η τήρηση της πολιτικής διαχείρισης έργων του Οργανισμού. 

• Η τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Οργανισμού. 

• Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η συνεχής βελτίωση 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, ISO 27001 και  ΕΛΟΤ 1429. 

• Η μέγιστη ικανοποίηση των πολιτών, των ωφελούμενων από τα έργα και η 

διαφύλαξη του περιβάλλοντος. 

Συνοπτικά, οι βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου, είναι οι εξής: 

• H προώθηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχειριστικής Επάρκειας. 

• Η διενέργεια και το συντονισμός των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων. 
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• Ο έλεγχος της τεκμηρίωσης και των δεδομένων του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχειριστικής Επάρκειας. 

• Η επαφή με το φορέα πιστοποίησης. 

• Η εκπαίδευση του προσωπικού, σχετικά με την διαχείριση ποιότητας. 

• Η διαχείριση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. 

• Η διαχείριση προτάσεων βελτίωσης. 

• Ο συντονισμός της ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,  

                            Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχειριστικής Επάρκειας. 

• Η διαχείριση των παραπόνων των πολιτών. 

• Η παρακολούθηση των αιτημάτων των δημοτών. 

• Η διαχείριση των δεικτών Ποιότητας και Αποδοτικότητας.  

• Η συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο τμήμα του Δήμου. 

• Η επίλυση κρίσεων και προβλημάτων. 

• Risk analysis. 

• Η διαμεσολάβηση μεταξύ Διοίκησης και τμημάτων. 

• Η προστασία του Περιβάλλοντος. 

• Οι έρευνες ικανοποίησης των πολιτών. 

• Η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των πολιτών και των δημοτών σε 

θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης κινητικότητας. 

• Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δεν προβλέπεται και προκύπτει. 

Συνοπτικά, τα πεπραγμένα του Γραφείου, για το έτος 2021, ήταν τα εξής: 

• H προώθηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας 

Πληροφοριών και Διαχειριστικής Επάρκειας. 
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• Ο συντονισμός των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων. 

• Ο έλεγχος της τεκμηρίωσης και των δεδομένων του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχειριστικής Επάρκειας. 

• Η προετοιμασία της εκπαίδευσης του προσωπικού, σχετικά με την διαχείριση 

ποιότητας και την διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων 

• Η διαχείριση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. 

• Η προετοιμασία 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. 

• Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης 

αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. 

• Η εισαγωγή και προετοιμασία νέων τεχνολογιών. 

• Η προετοιμασία για την εισαγωγή νέων συστημάτων ποιότητας. 

• Η εγκατάσταση και εφαρμογή των νέων υποσυστημάτων του ψηφιακού 

μετασχηματισμού του Δήμου Αμαρουσίου. 

Οι διαδικασίες των συστημάτων ποιότητας και διαχειριστικής ικανότητας είναι εβδομήντα τρεις 

(73) και αναλυτικά είναι οι εξής: 

(Α) Λειτουργικές Διαδικασίες 

 Γραμμή Δημότη: 1 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα: 1 (νέα διαδικασία) 

 Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων: 2 
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 Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού: 4 

 Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών: 4 

 Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού: 8 

 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη: 3 - Τεχνικές Οδηγίες: 3 

 Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: 2 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: 7 

 Διεύθυνση Πολεοδομίας: 14 

 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων: 6 

(Β) Διαχειριστική Ικανότητα 

 Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων: 16 - Οδηγίες: 5 

 Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων: 1- Οδηγίες: 1 

 Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας: 6 - Οδηγίες: 2 

Γενικά το Σύστημα Ποιότητας έχει παγιωθεί και λειτουργεί ως μέρος της καθημερινής δουλειάς 

των εργαζομένων στις περισσότερες Διευθύνσεις και τμήματα του Δήμου. Το σύστημα Ποιότητας 

ISO 9001 επικαιροποιήθηκε και ο Δήμος Αμαρουσίου πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το νέο πρότυπο 

ISO 9001: 2015. 

Διανεμήθηκαν όλες οι σχετικές διαδικασίες και οδηγίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες.  

Στόχος του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας είναι η εγκατάσταση και 

εφαρμογή νέων συστημάτων ISO, όπως ενδεικτικά της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά 14001, 

της Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ISO 50001 κλπ. 

Επικαιροποιήθηκε, επίσης η Ομάδα Ποιότητας του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία έχει εκπαιδευτεί 

ώστε να διενεργήσει τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και να διαχειριστεί τυχόν προληπτικές και 

διορθωτικές ενέργειες, τυχόν αλλαγές και προτάσεις βελτίωσης.  
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Επικαιροποιήθηκε και πιστοποιήθηκε η Διαχειριστική Επάρκεια του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία 

εντάσσεται στο Σύστημα Ποιότητας. 

Τέλος ξεκίνησε η διαδικασία μέτρησης δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών 

του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2022. 

Το Γραφείο Ποιότητας παρακολουθεί και διαχειρίζεται σε συνεργασία με τη Γραμμή Δημότη τα 

παράπονα και τις αιτήσεις των πολιτών. Για να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική η διαδικασία της 

διαχείρισης των παραπόνων αναβαθμίστηκε ο τρόπος καταγραφής και διαχείρισης ηλεκτρονικά 

με την χρήση νέων τεχνολογιών και την εισαγωγή της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Microbase 

Miniclient”. 

Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως 19/10/2021, η Γραμμή Δημότη διαχειρίστηκε 5473 

εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν τα 2601 αιτήματα, ενώ 6 αιτήματα ήταν εκτός δικαιοδοσίας του 

Δήμου. 

Αναφορικά με τα ανοιχτά αιτήματα, έχει παρατηρηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουν 

κλείσει στο σύστημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Το  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας έχει την εποπτεία της νέας εφαρμογής 

“Miniclient” της Γραμμής Δημότη, η οποία κατά το έτος 2021 (ημερομηνία έναρξης 20 Οκτωβρίου 

2021)  έλαβε και προώθησε συνολικά 2.418 αιτήματα, εκ των οποίων 1.491 ικανοποιήθηκαν, και 

εκκρεμούν 927. 

 

Κατηγορία 

Συνολικά  

Αιτήματα 

 Συνολικά  

Αιτήματα 

% Ολοκληρωμένα 

Ολοκληρωμένα 

% Εκκρεμή 

Εκκρεμή 

% 

Υπηρεσίας 

Δόμησης 

 1 0.04% 0 0% 1 100% 

Καθαριότητας 

&  

Ανακύκλωσης 

 

1323 54.71% 1046 79.06% 277 20.94% 

Δημοτικής 

Περιουσίας  

& Προμηθειών 

 

0 0% 0 0% 0 0% 

Αθλητισμού &  

Πολιτισμού 

 

0 0% 0 0% 0 0% 
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Τεχνικών 

Έργων 

 67 2.77% 9 13.43% 58 86.57% 

Περιβάλλοντος 

και  

Ποιότητας 

Ζωής 

 

1016 42.02% 427 42.03% 589 57.97% 

Γενικές 

Πληροφορίες 

 3 0.12% 3 100% 0 0% 

Γραμμή 

Δημότη 15321 

 0 0% 0 0% 0 0% 

Διοίκησης και 

Ανθρώπινου  

Δυναμικού 

 

8 0.33% 6 75% 2 25% 

Σύνολα:  2418  1491 61.66% 927 38.34% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 
 

5. Αυτοτελές Γραφείο Απασχόλησης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 Τo 2021 ήταν ένα ιδιαίτερο έτος καθώς η υγειονομική κρίση του covid 19 δημιούργησε νέα δεδομένα 

στα οποία προσαρμόστηκε η λειτουργία του Δήμου Αμαρουσίου και του  Αυτοτελούς  Γραφείου  

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Απασχόλησης. 

Από 15.01.2021 επικεφαλής του Γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Απασχόλησης ύστερα από 

απόφαση του Δημάρχου ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίδης Ιωάννης ως εντεταλμένος.(Αρ Από 

28 με Αρ. Πρωτοκόλλου 1793/2021). 

Είναι αντιληπτό ότι περιορίστηκαν οι δυνατότητες δραστηριοποίησης του Γραφείου και υλοποίησης των 

χορηγικών πόρων, καθώς λόγω Covid οι προσφορές των εταιρειών στράφηκαν προς τα νοσοκομεία. Με 

βάση τα παραπάνω και τις κατευθύνσεις από την Πολιτική και Διοικητική ηγεσία του Δήμου Αμαρουσίου 

το αντικείμενο του Αυτοτελούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Απασχόλησης στα κάτωθι: 

α) Συνεργασία με την εταιρεία actionplan για σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος 

προσέλκυσης χορηγικών πόρων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (επικοινωνιακή ταυτότητα - λογοτύπηση - 

κατάρτιση ετήσιου προγράμματος προσέλκυσης χορηγικών πόρων - οργάνωση γραμματείας 

προγράμματος (εκπαίδευση κ. Βασιλείου / email address: xorigies@maroussi.gr - επικοινωνία με 

επιχειρήσεις). 

β) Εξασφάλιση χορηγιών μέσω του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

 ΣΙΔΕΝΟΡ – 10.000 ευρώ για την στήριξη του κοινωνικού έργου του 

ΟΚΟΙΠΑΔΑ (Χριστούγεννα 2021). 

 

 FILOTERRA: 500 θάμνοι μεγάλου και μεσαίου μεγέθους για παιδική χαρά Α. 

Παπανδρέου (Ψαλίδι). 

 

 SAMSUNG – Έκδοση καταλόγου για την έκθεση της Λυδίας Βενιέρη (κόστος 8.000,00 

ευρώ).  Επικείμενη συνεργασία με ΚΕΔΑ για σεμινάρια φωτογραφίας.  

 

 SAMSUNG  - εκπαιδευτικό Πρόγραμμα -Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός /παροχή 

συσκευών για χρήση εώς 12.2021 (αποδοχή 12/2020 - ενεργοποίηση 2021. 

 

 ASTRA ZENECA – δωρεά τροφίμων σε ΟΚΟΙΠΑΔΑ (Χριστούγεννα 2021). 
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 Σούπερ Μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  – τακτή χορηγία δωροεπιταγών για  την στήριξη του 

κοινωνικού έργου του ΟΚΟΙΠΑΔΑ  

 

 ΙΑΣΩ – παροχή υγειονομικού υλικού  για κοινωνικές δομές ΟΚΟΙΠΑΔΑ (καλοκαίρι 2021). 

 

 Όμιλος ΥΓΕΙΑ  – έργα προσβασιμότητας Α γυμνασίου Αμαρουσίου 

(κόστος 13.800 ευρώ) /  παροχές μέσω ΑΡΤΕΜΙΣ CARD  σε δημότες 

Αμαρουσίου (αποδοχή 12/2020 - ενεργοποίηση 2021). 

 

 REAL MEDIA - πρόθεση για χορηγός επικοινωνίας. 

 

 ΙΚΕΑ - Η επιχείρηση μπορεί να προμηθεύσει προϊόντα της με σημαντική έκπτωση.  

 

 ΝΑΚΑΣ - Η επικοινωνία με την επιχείρηση αφορούσε το αίτημα για  χορηγία μουσικών 

οργάνων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και την φιλαρμονική του Δήμου 

Αμαρουσίου. Η επιχείρηση μπορεί να προμηθεύσει προϊόντα της με σημαντική έκπτωση. 

 

 Lego: Παιδικά παιχνίδια (Ιαν. 2021). 

 

 COSMOTE: 5.000,00 ευρώ για χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης. 

 

 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 10.000,00 ευρώ για χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης . 
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6. Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς 

 

To 2021 ήταν ένα ιδιαίτερο έτος καθώς η υγειονομική κρίση του covid 19 δημιούργησε νέα 

δεδομένα στα οποία προσαρμόστηκε η λειτουργία του Δήμου Αμαρουσίου και του  

Αυτοτελούς  Γραφείου  Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς . 

Από 15.01.2021 επικεφαλής του Γραφείου Νέας Γενιάς και εθελοντισμού ύστερα από 

απόφαση του Δημάρχου ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίδης Ιωάννης ως 

εντεταλμένος.(Αρ Από 28 με Αρ. Πρωτοκόλλου 1793/2021). 

Είναι αντιληπτό ότι περιορίστηκαν οι δυνατότητες δραστηριοποίησης του Γραφείου και 

υλοποίησης των εθελοντικών ενεργειών. Τα πρωτόκολλα ασφαλείας επέβαλαν την 

αποφυγή συνθηκών συγχρωτισμού και πολλών ομαδικών δράσεων σε εσωτερικούς , 

κυρίως, χώρους.  

Με βάση τα παραπάνω και τις κατευθύνσεις από την Πολιτική και Διοικητική ηγεσία του 

Δήμου Αμαρουσίου το αντικείμενο του Αυτ. Γραφείου  Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς 

περιορίστηκε στα κάτωθι: 

1. Εκδήλωση με θέμα «Νέοι και Αθλητισμός». 

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Γραφείου Νέας 

Γενιάς & Εθελοντισμού του Δήμου Αμαρουσίου,  για την ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση των νέων για ζητήματα που σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη και 

κοινωνικοποίησή τους. 

2. Βράβευση αφορμή τα 20 χρόνια από την Κατάκτηση του Σαπόρτα από 

το ΓΣΑ Το γραφείο Νέας Γενιάς επιμελήθηκε την δημιουργία ενός graffiti (street 

art) με σκοπό την απόδοση τιμής στην ομάδα της πόλης. Παράλληλα έγινε 

βράβευση του Προέδρου του ΓΣΑ και των Φιλάθλων της. 

3. Μαθητικός διαγωνισμός έκφρασης & δημιουργίας με θέμα 

«Εμπνέομαι από τους Ήρωες του 1821»  και απονομή βραβείων που έλαβε 

χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του  
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Δημαρχείου Αμαρουσίου στις 23 Ιουνίου 2021.Ο μαθητικός διαγωνισμός 

διοργανώθηκε από το  

Γραφείο Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του 

Δήμου Αμαρουσίου στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την 

Ελληνική Επανάσταση ο οποίος ξεκίνησε τον Μάρτιο και ολοκληρώθηκε τον 

Μάιο. 

4. Διοργάνωση εθελοντικής καθαριότητας σε 6 σημεία της πόλης με την 

συνεργασία της εθελοντικής ομάδας Save your Hood με αφορμή την παγκόσμια 

ημέρα Περιβάλλοντος. 

5. Διαδικτυακό Forum με θέμα την Ecogenia“ Ανακύκλωση και Μείωση 

Απορριμμάτων”,           

Με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου – και υπό το συντονισμό του Γραφείου 

Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού – έγινε την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 στις 19.00  

(μετάδοση: maroussi.gr)  το διαδικτυακό Forum με θέμα την 

Ecogenia“Ανακύκλωση και Μείωση Απορριμμάτων”, παρουσιαστής της οποίας 

ήταν ο Δημοσιογράφος Κώστας Λασκαράτος. Την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 

τοποθετήθηκαν 12 παγκάκια στο δάσος Συγγρού.  

Την ευθύνη της δράσης είχε το γραφείο Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού του Δήμου 

Αμαρουσίου  σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΙΓΕ και χρηματοδότηση 

συλλόγων και φορέων της πόλης. 

6.      Artemis Fight Night                                                                          

Συνδιοργάνωση της Αθλητικής Βραδιάς Artemis Fight Night μαζί με την ΚΕΔΑ. Το 

Artemis Fight Night ήταν μια διοργάνωση με σκοπό την προώθηση των 

μαχητικών αθλημάτων. Την διοργάνωση παρακολούθησαν 700 άτομα δια ζώσης 

και 5.900 διαδικτυακά (livestreaming) 

7. Forum Νέων του Δήμου Αμαρουσίου                                                        

Δημιουργία του πρώτου Forum Νέων του Δήμου Αμαρουσίου με συμμετοχή 25 

τακτικών μελών και 25 αναπληρωματικών, που επιλέχθηκαν ύστερα από 

σχετική κλήρωση που διενεργήθηκε. 
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8. Έναρξη συνεργασίας του Γραφείου Νέου Γενιάς και του ΙΝΕΔΙΒ                        

Ο Δήμος Αμαρουσίου ορίστηκε μέσα στους 13 δήμους Πανελλαδικά που είναι 

πολλαπλασιαστές του Euro desk. 

9. Δημιουργία μητρώου Εθελοντών                     

 Το γραφείο Νέας γενιάς και εθελοντισμού σε συνεργασία με το Γραφείου Τύπου  

του Δήμου Αμαρουσίου απεύθυναν κάλεσμα προς τους δημότες της πόλης για 

την  

εγγραφή τους σε μητρώο εθελοντών.                                                                                

10. Δημιουργία ομάδα καλαθοσφαίρισης για τους εργαζόμενους του Δήμου 

Αμαρουσίου. 

11.Υποβολή Πρόταση για την δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Γεωπονικών Ερευνών και το Υπουργείο Παιδείας. Η πρόταση αναμένεται να 

αξιολογηθεί μέσα στο 2022 

12. Πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων με τίτλο «Γνωρίζω και Μαθαίνω την 

Πόλη μου». Το γραφείο Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού σε συνεργασία με το 

Γραφείο τουρισμού  διοργανώσαν  το πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων με τίτλο 

«Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου». Πραγματοποιηθήκαν επισκέψεις στο ΟΑΚΑ, 

το Ολυμπιακό Μουσείο, την Κεραμική Έκθεση ενώ έγινε και συνάντηση με παλιούς 

μαρουσιώτες και συζήτηση για την ιστορία της πόλης 

13. Κατάθεση πρότασης στο συντονιστικό όργανο του erasmus+.Η πρόταση 

αφορά ανταλλαγή νέων για ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα Κεραμικής 

Τέχνης και Θεάτρου Σκιών. Η δράση θα υλοποιηθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο του 

2022 

14. Δημιουργία Podcasts έμπνευσης.                                                           

Δημιουργία Podcasts έμπνευσης με θέμα Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το 

Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2022 
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15. Δενδροφύτευση στο Πάρκο Φραγκοκλησιάς & Πεντέλης                                                      

Ο Δήμος Αμαρουσίου μέσω του γραφείου Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού 

συνδιοργάνωσε με τον Δήμο Χαλανδρίου και 3 τοπικούς συλλόγους 

Δενδροφυτεύση στο Πάρκο Φραγκοκλησιάς & Πεντέλης. Η περιβαλλοντική δράση 

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021, με αφορμή την Παγκόσμια 

ημέρα εθελοντισμού 

16. Λαχειοφόρος Αγορά                                                                                                 

Συνδιοργάνωση λαχειοφόρου αγοράς για την ενίσχυση του Σικιαριδείου 

Ιδρύματος, που ολοκληρώθηκε με κλήρωση την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 

στον Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ). 

17. Δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών                                                                                         

Το Γραφείο Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού Δήμου Αμαρουσίου και το Forum 

Νέων Αμαρουσίου ανέλαβαν τον συντονισμό δράσης για να συγκεντρωθούν 

σχολικά είδη για ωφελούμενους των Κοινωνικών δομών του Δήμου σε 

συνεργασία με το «Όλοι μαζί Μπορούμε» του ΣΚΑΙ 

18. Φιλανθρωπικός Αγώνας Καλαθοσφαίρισης. Το γραφείο Νέας Γενιάς σε 

συνεργασία με την ομάδα καλαθοσφαίρισης των εργαζομένων του Δήμου και των 

Παλαίμαχων του ΓΣΑ συνδιοργάνωσαν φιλανθρωπικό αγώνα καλαθοσφαίρισης με 

σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου 

19. Φωταγώγηση Δημαρχείου για την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων.                                 

Το Γραφείο Νέας Γενιάς σε συνεργασία με το Σωματείο 

Ηπατομεταμοσχευθεντων Ελλάδος ΗΠΑΡχω, την αντιδημαρχία Πολιτισμού και 

το Forum Νέων, φωταγωγήσαν το Δημαρχείο Αμαρουσίου και μοίρασαν 

ενημερωτικό υλικό στην πλατεία του ΗΣΑΠ της πολης. 

Έκτος από τις προγραμματισμένες δράσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω το αυτ. 

Γραφείου Νέας Γενιά και Εθελοντισμού διεκπεραίωσε υπηρεσιακά αιτήματα. 

Αναλυτικά: 
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• Εκδόθηκαν 3 βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας  

• Υπήρξε καθημερινή ενημέρωση δημοτών σχετικά με τις δράσεις και την 

συμμετοχή των δημοτών σε αυτές 

• 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 

Υποστήριξη στην συνέχιση του προγράμματος των Δημοτικών Λαχανόκηπων του. 
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7. Αυτοτελές Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης & Προστασίας Καταναλωτή 

Ο Δήμος Αμαρουσίου λαμβάνοντας υπόψη την κρίση την οποία διέρχεται η ελληνική οικονομία 

υποδεικνύει την αναγκαιότητα να υιοθετηθούν πολιτικές και δράσεις στην κατεύθυνση ενός νέου 

αναπτυξιακού προτύπου. 

Ο αστικός τουρισμός ή τουρισμός πόλεων αποτελεί ένα σχετικά νέο φαινόμενο, απόρροια 

εξελίξεων που οδήγησαν στη διαφοροποίηση της τουριστικής ζήτησης και στην ανάδυση νέων, 

εξειδικευμένων μορφών τουρισμού. 

Ο τουρισμός είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη ενός 

Δήμου, καθώς μπορεί να συμβάλει άμεσα στην αύξηση του τοπικού εισοδήματος και της 

απασχόλησης. 

Το Αυτοτελές Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προστασίας Καταναλωτή είναι αρμόδιο να: 

1. Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην 

περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, 

στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κ.ά.). 

2. Συντάσσει μελέτες για την τουριστική ανάδειξη και ανάπτυξη περιοχών και κτισμάτων 

ειδικού ενδιαφέροντος της πόλης. 

3. Επικαιροποιεί, σε συνεργασία με το αντίστοιχο υπουργείο, τις διαδικασίες προκειμένου να 

διατηρηθεί το καθεστώς του Δήμου ως τουριστικού προορισμού. 

4. Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής. 

5. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη 

του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών 

υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής ενώ 

μεριμνά για τη εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 

6. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της 

περιοχής του Δήμου (πχ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών, 

συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με 

άλλους Δήμους κ.ά.). 

7. Μεριμνά για την ενημέρωση και κάθε είδους σχετική πληροφόρηση προς τους επισκέπτες 

του Δήμου. 

8. Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών 

ενημέρωσής του. 
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9. Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση 

των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, 

τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών. 

10. Συνδράμει στο έργο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και διενεργεί ελέγχους ή άλλες 

πράξεις που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του ΕΦΕΤ σύμφωνα με τις οδηγίες τους. 

11. Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και τον Συνήγορο Καταναλωτή. 

12. Μεριμνά για τη δημοσίευση στον τύπο των αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου που    

       αποτελούν αντικείμενο των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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 πολυμερών συμφωνιών, μνημονίων συνεργασίας και κοινοτικών 

προγραμμάτων. 

16. 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 Δυναμικού. 

Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από τις 

δράσεις αυτές. 

17. Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος. 

18. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας και έχει σχέση με την λειτουργία του Γραφείου. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Στα πλαίσια του σκοπού του, το Αυτοτελές Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προστασίας 

Καταναλωτή σε συνεργασία με το γραφείο Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού του Δήμου Αμαρουσίου 

διοργάνωσαν το πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων με τίτλο «Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου». 
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Το πρόγραμμα στόχευε στην ανάδειξη, τη διάδοση και την προβολή των μοναδικών πολιτιστικών 

εμπειριών που έχει να προσφέρει ο Δήμος μας και στη σύνδεση της ταυτότητας της πόλης με τα 

πολιτιστικά της σύμβολα. Ο πολιτιστικός χάρτης του Αμαρουσίου, που τον συνθέτουν η Κεραμική, 

το Σπαθάριο Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Λαογραφικό μας Μουσείο, το Δάσος 

Συγγρού με το μουσείο Μελισσοκομίας, η Βορέειος Βιβλιοθήκη, τα μοναδικά σε ομορφιά ξωκλήσια 

μας , σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο, αποτελούν μια μοναδική κληρονομιά, έναν ανεξάντλητο 

πλούτο. 
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Απολογισμός Πεπραγμένων Υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου 2021 

 

Στο Α΄ Τευ= χος του Απολογισμου=  πεπραγμε=νων ε=τους 2021 του Δη= μου Αμαρουσι=ου, Ενο= τητα ΙΙΙ, 

περιλαμβάνονται αναλυτικά τα απολογιστικά στοιχεία των υπηρεσιακών ενεργειών για κάθε 

Διεύθυνση ως ακολούθως: 

 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

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. 

 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. 
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 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 πολυμερών 

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 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 2021, προέβη στις κάτωθι ενέργειες: 

1. Έκδοση βεβαιώσεων Μονίμου Κατοικίας. 

Εκδόθηκαν από το Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού εκατό τριάντα τρεις (133) βεβαιώσεις μόνιμης 

κατοικίας για μεταδημότευση και τριακόσιες εξήντα τρεις (363) για κάθε νόμιμη χρήση.   
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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 ογδόντα εννέα (89) έγγραφα υπηρεσιών και φορέων π.χ Υπουργεία, ιδρύματα (με αποστολή 

αποδεικτικού ανάρτησης), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

3. Επιδόσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος Αμαρουσίου, δεν έχει προβεί στην επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας, 

δεν έχει εκδώσει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους, για την 

επίδοση εγγράφων και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α’/23-07-

2013) «Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική 

αστυνομία, ασκούνται από τις 23/09/2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.)», το Τμήμα Διοικητικού 

Προγραμματισμού, δεν προέβη σε επιδόσεις εγγράφων. Τα προς επίδοση έγγραφα, διαβιβάστηκαν στο 

Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, προς εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 

4. 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 2021, 

ξεπέρασε τις  πεντακόσιες (500). 

5. Αντικατάσταση και ορκωμοσία Δημοτικών Συμβούλων.  

Το 2021 υπήρξε μία (1) παραίτηση Δημοτικού Συμβούλου, με την αντίστοιχη αντικατάσταση. Συγκεκριμένα 

παραιτήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος του Συνδυασμού «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

“ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ” (ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)» κύριος Αναστάσιος Σπυρόπουλος, ο οποίος αντικαταστάθηκε από 

την κυρία Αφροδίτη Φράγκου, τέταρτη (4η) αναπληρωματική Δημοτική Σύμβουλος, μετά την μη αποδοχή 

της θέσης από τον τρίτο (3ο) αναπληρωματικό Δημοτικό Σύμβουλο του ανωτέρω Συνδυασμού, κύριο 

Κωνσταντίνο Αλεβίζο. 

  6. Αλληλογραφία. 

Στο Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού, για το έτος 2021, χρεώθηκαν, διεκπεραιώθηκαν και 

αρχειοθετήθηκαν συνολικά χίλια τριάντα εννέα (1.039) έγγραφα. 
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7.  Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.). 

Το 2021 προβήκαμε σε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου 

Αμαρουσίου (αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 39/2021 -  αρ. πρωτ. 12152/18-03-2021 & 188/2021 – αρ. 

πρωτ. 60135/22-10-2021).  Για την εν λόγω τροποποίηση έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Δ’ Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο και αναμένεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η δημοσίευση του σε Φ.Ε.Κ. 

8.  Ταξίδια.  

Κατά το έτος 2021, μετά από σχετικές ενέργειες, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4058/τ.Β’/06-11-2021 η άπαξ 

απόφαση, αναφορικά με τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 

των υπαλλήλων του Δήμου Αμαρουσίου. 

Αντίστοιχα δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. 1500/τ.Β’/14-04-2021 απόφαση, που αφορά στον ορισμό του 

ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Αμαρουσίου, για το 

έτος 2021. 

Τέλος αναμένεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη 

δημοσίευση σε ΦΕ.Κ. άπαξ απόφασης, σχετικής με τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Αμαρουσίου. 

9. Προϋπολογισμός. 

Το Τμήμα Διοικητικού Προγραμματισμού κατέγραψε και διαβίβασε στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου, στοιχεία 

σχετικά με τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του Τμήματος, οικονομικού έτους 2022 (αρ. πρωτ. Υ.Σ.786/03-

08-2021). 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 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, λύση σχέσης εργασίας κ.λπ.). 

 Σύνταξη εισηγήσεων για θέματα υπηρεσιακών συμβουλίων, όπως βαθμολογικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4369/2016 και μισθολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.  

 Τήρηση ατομικών φακέλων για όλο το προσωπικό. 
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 Τήρηση ηλεκτρονικού πίνακα που εμφανίζει την οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και την 

κατανομή των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ στις αντίστοιχες θέσεις. 

 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου αδειών για την ενημέρωση όλων των τμημάτων για το σύνολο του 

προσωπικού. 

 Σύνταξη των πινάκων αρχαιότητας των υπαλλήλων και άλλων παρεμφερών πινάκων. 

 Διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης της απογραφής όλου 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 ΙΔΑΧ μετά την κοινοποίηση οριστικής απόφασης Διευθυντή ΕΦΚΑ 

περί απονομής σύνταξης γήρατος. 

 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων.  

 Εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην υπηρεσιακή γενικά κατάσταση του εν ενεργεία 

προσωπικού (τακτικού και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου). 

 Ανακοινώσεις στο προσωπικό των εγκυκλίων, των διατάξεων και των αποφάσεων Δημάρχου, που 

αφορούν στην κατάσταση του προσωπικού και τη λειτουργία των υπηρεσιών. 

 Ανακοίνωση στο προσωπικό του ισχύοντος κάθε φορά ωραρίου εργασίας και επίβλεψη της ακριβής 

τήρησής του. 

 Έλεγχος εβδομαδιαίας κατάστασης παρουσιών (αντιπαραβολή με αποσταλθέντα παρουσιολόγια 

τμημάτων και επικύρωση καρτών). 

 Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων για όλο το προσωπικό σύμφωνα με παραστατικά στοιχεία στα 

οποία αποτυπώνεται η  καθημερινή του παρουσία. 

 Μέριμνα 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. 
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 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 προσωπικού και σε αιτήσεις πολιτών. 

 Μηνιαία παρακράτηση και έκδοση βεβαιώσεων δανείων (Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, 

Eurobank/Ταχ. Ταμιευτηρίου). 

 Σύνταξη διαπιστωτικών πράξεων Δημάρχου: α) κατάταξης σε μισθολογικό κλιμάκιο νεοεισερχόμενων 

υπαλλήλων και β) χορήγησης ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου λόγω συμπλήρωσης των 

απαιτούμενων ετών υπηρεσίας σε υφιστάμενους υπαλλήλους.  

 Έκδοση πιστοποιητικών Υπηρεσιακών μεταβολών.  

 Τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του Δήμου. 

 Τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας ΙΡΙΔΑ. 

 Έκδοση βεβαιώσεων φόρου εισοδήματος και υποβολής αντίστοιχων καταστάσεων στη ΔΟY. 

 Διαδικασίες και ενέργειες για έκδοση αποφάσεων Δημάρχου (ανατροφής, τοκετού – λοχείας, αναπηρίας 

και αδειών). 

 Συντονισμός της διαδικασίας συμμετοχής των τακτικών υπαλλήλων και προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου σε προγράμματα επιμόρφωσης. 

 Ενημέρωση των πληροφοριακών συστημάτων ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΕΡΓΑΝΗ. 

 Ανάρτηση διοικητικών εγγράφων στο διαδικτυακό πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 Αλληλογραφία με φορείς του Δημοσίου (Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δικαστικές Αρχές κλπ.) 

 Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, βεβαιώσεων και λοιπών δικαιολογητικών των υπαλλήλων του Δήμου. 

 Έλεγχος ποινικού μητρώου των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων του Δήμου.   

 Διαδικασία ελέγχου και υπολογισμού υπερωριακής απασχόλησης όλων των υπαλλήλων του Δήμου. 
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 Διαδικασία ελέγχου της  ηλεκτρονικής αποτύπωσης  (ηλεκτρονικές κάρτες) του τακτικού προσωπικού 

του Δήμου. 

 Παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα άρθρα 2 & 8 του Ν.3832/2010 περί σύστασης της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

 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 και  γνωστοποίησης αποτελέσματος αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α). 

 Διαδικασία συνεχούς ενημέρωσης - επικαιροποίησης ψηφιακού οργανογράμματος σε ηλεκτρονική 

εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 Διαδικασία συνεχούς ενημέρωσης – επικαιροποίησης και διόρθωσης των Ειδικών Περιγραμμάτων 

Θέσεων Εργασίας όλων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Δήμου 

καθώς και των κενών και δεσμευμένων θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Συνέργειες με τις υπόλοιπες Δ/νσεις και Αυτοτελή  Γραφεία για την επικαιροποίηση και συνεχή 

ενημέρωση του ψηφιακού οργανογράμματος και των περιγραμμάτων εργασίας.  

 Διαδικασίες που αφορούν στην έγκριση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου 

προγραμματισμού προσλήψεων και ενέργειες για την ολοκλήρωση του εν λόγω προγραμματισμού.  

 Διαδικασίες που αφορούν στον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών 

υπηρεσιών  κάθε τρέχοντος έτους. 

 Ενέργειες για τη συμμετοχή του Δήμου στο πλαίσιο διενέργειας του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας. 

 

Ειδικές Ενέργειες το 2021: 

 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 2 ατόμων δυνάμει δικαστικών αποφάσεων. 

 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 1 ατόμου δυνάμει ασφαλιστικών μέτρων.  

 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας ενός έτους 11 ατόμων στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ απασχόλησης 8.500 

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. 
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 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού πυρασφάλειας 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 88 ατόμων για την κάλυψη αναγκών 

καθαριότητας Σχολικών Μονάδων του Δήμου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. πλήρους απασχόλησης και 

διάρκεια από την υπογραφή της έως και τη λήξη του διδακτικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 

αρ. 55472/23.07.2021 υπουργικής  απόφασης και της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ. / 89 / 15294 / 

30.07.2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.  

 Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 117 ατόμων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4745/2020 & Ν.4764/2020. 

 Διαδικασία πρόσληψης 4 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 8 ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Ν.4440/2016. 

 Διαδικασία αμοιβαίας μετάταξης 2 ατόμων (μόνιμοι υπάλληλοι ΑΣΕΠ 3Κ/2018) σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του Ν.4440/2016. 

 Διαδικασία απόσπασης 2 ατόμων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και 2 ατόμων με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 12 του Ν.4440/2016 

περί απόσπασης υπαλλήλου. 

 Διαδικασία παράτασης μετακίνησης 1 ατόμου με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και 5 ατόμων με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 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 προσωπικού 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου (ΣΟΧ 2 του 2021), 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 5 ασκούμενων δικηγόρων με σύμβαση εργασίας διάρκειας 6 μηνών. 

 Διαδικασία παράτασης σύμβασης εργασίας 1 ασκούμενου δικηγόρου διάρκειας 6 μηνών.  

 Διαδικασία πρόσληψης 1 Ειδικού  Συμβούλου του Δημάρχου. 

 Διαδικασία πρόσληψης (ως επιβλέπων φορέας) απασχόλησης και τοποθέτησης 4 ατόμων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών και δίμηνης παράτασης 119 εκ των 

144 ατόμων που προσλήφθηκαν το 2020-2021, ωφελούμενων της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 

του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το ΕΚΤ και ως προς το 

εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ». 

 Καταχώρηση ερωτηματολογίων εισόδου-εξόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου 

Εργασίας 140 ωφελούμενων  της 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο δράσης για την 

προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014 έως 2020 στους Δήμους 

και Περιφέρειες. 

 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 θέματα προσωπικού όπως  για τη 

διαδικασία σωστής καταχώρησης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 

αξιολογούμενων και  αξιολογητών προκειμένου να επιτευχθεί η αξιολόγηση του προσωπικού καθώς και 

για τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, τις υπερωρίες κλπ. 

 Διαδικασία καταχώρησης όλων των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων της προκήρυξης 1/249Μ/2008 του 

ΑΣΕΠ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ασφαλιστικών μέτρων, καθαριότητας σχολικών μονάδων, σπουδαστών ΤΕΙ, Ειδικών 

Συμβούλων & συνεργατών Δημάρχου, Δικηγόρων καθώς και ατόμων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοῑού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.  
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 Διαδικασίες που αφορούσαν στην πρόσληψη 68 ατόμων, έκτακτου προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας 

ανταποδοτικού χαρακτήρα (ΣΟΧ 1 του 2021). 

 Διαδικασίες που αφορούσαν στην πρακτική άσκηση 5 σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το έτος 2021 σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. Φ.500/29/Ε5/127041 (ΦΕΚ.2895/τ.Β’/2012) υπουργική απόφαση. 

 Συμμετοχή στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2021 όπου ο Δήμος αιτήθηκε για  26 θέσεις εκ των 

οποίων οι 24 εγκρίθηκαν και ακολουθήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ως άνω 

συμμετοχής. 

 Συμμετοχή στον Β’ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2021 όπου ο Δήμος αιτήθηκε για  84 θέσεις οι οποίες 

έτυχαν θετικής έγκρισης στο σύνολό τους και ακολουθήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την 

ολοκλήρωση της ως άνω συμμετοχής. 

 Έκδοση απόφασης κατανομής του συνόλου των υπηρετούντων υπαλλήλων (μόνιμων, ΙΔΑΧ 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 σύμφωνα με 

τις διατάξεις των νόμων 3852/2010 και 4440/2016. 

 Διαδικασίες και ενέργειες για έκδοση αποφάσεων Δημάρχου χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών 

διάρκειας έως ενός μήνα 7 ατόμων. 

 Διαδικασίες και ενέργειες για έκδοση αποφάσεων Δημάρχου ειδικών αδειών έως 22 ημερών μετά από 

γνωμοδότηση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 12 ατόμων. 

 Διαδικασίες και ενέργειες για έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για άδειες ασθενείας έως και 8 ημερών 200 

ατόμων. 

 Διαδικασίες και ενέργειες για έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για άδειες ασθενείας από 9 ημέρες και άνω  

μετά από γνωμοδότηση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 350 ατόμων. 

 Διαδικασία έκδοσης  8 αποζημιώσεων υπαλλήλων ΙΔΑΧ. 

 Διαδικασία έκδοσης απονομής 10 συντάξεων μονίμων και ΙΔΑΧ. 

 Αλληλογραφία με ασφαλιστικά ταμεία. 

 Υποβολή Μηνιαίου Προγραμματισμού Βαρδιών (πίνακας Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου) στο ΣΕΠΕ. 



90 
 
 

 Συμπλήρωση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου με το σύνολο των προσλήψεων ατόμων για την 

αντιμετώπιση του κορωνοῑού καθώς και ανάρτηση αυτού στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του 

Υπουργείου Εσωτερικών (ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ). 

 Διαδικασία ηλεκτρονικής αποτύπωσης όπως άνοιγμα καρτελών μισθοδοσίας, ενημέρωση ατομικών 

στοιχείων, καταχώρηση ρεπό & τηλεργασίας στο πρόγραμμα DATA για το σύνολο του προσωπικού του 

Δήμου. 

 Διαδικασία ψηφιοποίησης στο πρόγραμμα ALFRESCO των φακέλων του νεοεισερχόμενου προσωπικού 

του Δήμου (Μόνιμοι – ΙΔΑΧ) και επικαιροποίηση των υπαρχόντων φακέλων σε οποιαδήποτε μεταβολή. 

 Διαδικασία επικαιροποίησης, διόρθωσης και ενημέρωσης ψηφιακού οργανογράμματος στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών (ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ). 

 Δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου αποσπασμένων υπαλλήλων του Δήμου. 

 Διαδικασία επικαιροποίησης, διόρθωσης, ενημέρωσης Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας όλων 

των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ του Δήμου καθώς και των κενών και δεσμευμένων 

θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

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

 Ανάρτηση στοιχείων σε ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την διαδικασία 

χορήγησης αναρρωτικών αδειών για τα δύο εξάμηνα του 2021. 

 Αποστολή στοιχείων σε ειδική εφαρμογή παρακολούθησης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Ελληνικού Δημοσίου, για την παρακολούθηση της στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου 

(ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ) κατά την έκτακτη  περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης λόγω COVID-19 

(ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/2020 ). 

  Έκδοση ατομικών δελτίων μισθολογικής κατάταξης και επιδομάτων (οικογενειακό  κλπ) σύμφωνα με 

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

 Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4354/2015, σε περιπτώσεις νεοδιοριζόμενων ή χορήγησης κλιμακίου μισθολογικής 

εξέλιξης για τους υφιστάμενους υπαλλήλους.   

 Έκδοση ατομικών δελτίων βαθμολογικής κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016, σε 

περιπτώσεις νεοδιοριζόμενων ή μεταβολής υφιστάμενων υπαλλήλων. 
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 Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων σε νέους βαθμούς σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4369/2016, σε περιπτώσεις νεοδιοριζόμενων ή μεταβολής υφιστάμενων υπαλλήλων.  

 Εισήγηση προς το Δ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο περί λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω σωματικής 

ανικανότητας 1 μόνιμου υπαλλήλου προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. 

 Εισηγήσεις στο Δ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικά με την κατάρτιση πινάκων προακτέων μονίμων 

υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 93 του Ν.4483/2017 

(ΦΕΚ 107/τ.Α’/2017). 

 Εισηγήσεις στο Δ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικά με τις άδειες άνευ αποδοχών, τις ασκήσεις έργου με 

αμοιβή, την αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, τις μετατάξεις σε ανώτερο ή άλλο 

κλάδο της ίδιας κατηγορίας κλπ. 

 Αρχειοθέτηση και συγκέντρωση δικαιολογητικών από τον ατομικό φάκελο των υπαλλήλων  για την 

έκδοση της 1ης μισθοδοτικής κατάστασης  νεοπροσλαμβανόμενων. 

 Διαδικασία ελέγχου και υπολογισμού της υπερωριακής απασχόλησης όλου του εν ενεργεία προσωπικού 

του Δήμου τρεις φορές ανά έτος. 

 Διαδικασι=α ελε=γχου και υπολογισμου=  της καθ  ́ υπε=ρβαση απασχο= λησης (Κυριακω= ν και εξαιρε=σιμων 

αργιών) όλου του εν ενεργεία προσωπικού του Δήμου ανά τρίμηνο. 

 Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πτυχίων, των πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του 

προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΧ/Φ.34/42/οικ. 33906 

έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 Διαδικασία ελέγχου ποινικού μητρώου των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων του Δήμου. 

 Διαδικασίες και ενέργειες στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19 όσον αφορά: α) τις 

άδειες ειδικού σκοπού / διευκολύνσεις γονέων, β) την προστασία ομάδων αυξημένου κινδύνου και γ) 

καταγραφή εμβολιασθέντων ή/και ιαθέντων. 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Εισερχόμενα έγγραφα: 612 

Έγγραφα για ενέργεια: 422 

Αναλυτικά: 
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- Διεκπεραιώθηκαν 48 αιτήσεις για απαλλαγή/μείωση δημοτικών τελών. 

- Εκδόθηκαν 8 Αποφάσεις για δωρεάν παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων 

που κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου. 

- Διεκπεραιώθηκαν 28 αιτήματα σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού σε 

ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου. 

- Διεκπεραιώθηκαν 30 αιτήματα Φιλανθρωπικών Σωματείων και Ιδρυμάτων που εδρεύουν 

εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου. 

- Έγιναν ενέργειες σχετικές με τη χορήγηση διατακτικών αγοράς τροφίμων σε 376 

οικονομικά αδύναμους κατοίκους Αμαρουσίου. 

- Δόθηκε άμεση και έγκυρη πληροφόρηση σε 182 Πολίτες για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής.     

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

- ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το Κέντρο Κοινότητας 

Αμαρουσίου 338 ωφελούμενοι, οι οποίοι καταγράφηκαν στο μητρώο ωφελούμενων που 

διατηρεί το Κέντρο από την αρχή της λειτουργίας του, καθώς και στην πλατφόρμα του Κέντρου 

Κοινότητας.  

Από τους 338 ωφελούμενους που προσήλθαν, οι 158 ήταν άνδρες και οι 180 γυναίκες. 

Τα εισερχόμενα αιτήματα των νέων εγγεγραμμένων που προσήλθαν καθ’ όλη την διάρκεια του 

έτους κατανέμονται ως εξής: 

39 αιτήματα για ΕΕΕ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) 

1 αίτημα για διατροφικό επίδομα 

16 αιτήματα για οικονομικά βοηθήματα 

168 αιτήματα για προνοιακό επίδομα 

1 αίτημα για διασύνδεση και παραπομπή σε λοιπές υπηρεσίες 

73 αιτήματα για επίδομα στέγασης 

8 αιτήματα για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες 

9 αιτήματα για προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία 

21 αιτήματα για υποδοχή - ενημέρωση και υποστήριξη 

2 αιτήματα για συμβουλευτική 

Η προσέλευση του κοινού στο Κέντρο Κοινότητας ήταν μεγάλη και αυτό το έτος. Στο κέντρο 

προσήλθε μεγάλος αριθμός ωφελούμενων που είχαν εγγραφεί από τα προηγούμενα έτη 

λειτουργίας του προγράμματος. Ο αριθμός των ωφελούμενων που εξυπηρετήθηκε από το 
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κέντρο κοινότητας το έτος 2021, συμπεριλαμβανομένων και των εγγεγραμμένων των 

προηγούμενων ετών, ανήλθε στους 1.300.  Από αυτούς, 598 ήταν άνδρες και 702 γυναίκες. 

Αναλυτικά, τα αιτήματα που εξυπηρέτησαν οι υπάλληλοι του Κέντρου Κοινότητας συνολικά 

κατανέμονται ως εξής: 

419 αιτήματα για ΕΕΕ 

518 αιτήματα για επίδομα στέγασης 

10 αιτήματα για προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία 

46 αιτήματα για υποδοχή - ενημέρωση - υποστήριξη 

271 αιτήματα για προνοιακά επιδόματα 

7 αιτήματα για κοινωνική έρευνα 

6 αιτήματα για λοιπά επιδόματα 

16 αιτήματα για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες 

4 αιτήματα για διασύνδεση και παραπομπή σε λοιπές υπηρεσίες 

3 αιτήματα συμβουλευτικής 

Το Κέντρο Κοινότητας επίσης, εξυπηρέτησε μεγάλο αριθμό πολιτών μέσω τηλεφωνικών 

επικοινωνιών δίνοντάς τους πληροφορίες για επιδόματα, προγράμματα και δικαιολογητικά και 

παρέχοντάς τους σημαντικές κατευθύνσεις για πληθώρα ζητημάτων που αφορούν την 

ψυχοκοινωνική στήριξή τους. 

Τον Ιούλιο ανέλαβαν καθήκοντα μία (1) ψυχολόγος και δύο (2) κοινωνικοί λειτουργοί ακόμη, στο 

πλαίσιο της διεύρυνσης του Κέντρου Κοινότητας. Τον Νοέμβρη προσήλθε μια (1) ακόμη 

συνάδελφος κοινωνική λειτουργός. Οι νέοι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και το 

έργο του Κέντρου καθώς 

και για τη νομοθεσία και τα επιδόματα. Μετά από μία περίοδο προσαρμογής, περίπου ενός μήνα, 

ανέλαβαν πλήρως τα καθήκοντά τους. 

Λόγω των περιορισμών που επικράτησαν εξαιτίας του Covid-19 το Κέντρο Κοινότητας δεν 

κατόρθωσε να υλοποιήσει δράσεις δημοσιότητας στην ευρύτερη κοινότητα. Ωστόσο, όλοι οι 

εργαζόμενοι ήρθαν σε επαφή με μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, προγραμμάτων και δομών στα πλαίσια 

της εξυπηρέτησης των πολιτών, γνωστοποιώντας τους το έργο και τις δράσεις του Κέντρου 

Κοινότητας (Κοινωνικές υπηρεσίες νοσοκομείων και φυλακών, ξενώνες, σύλλογοι κα.). 

 

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Το έτος 2021 εξυπηρετήθηκαν από το Κοινωνικό Φαρμακείο 184 μοναδικοί ωφελούμενοι, ενώ 

πραγματοποιήθηκαν 17 νέες εγγραφές. Το Κοινωνικό Φαρμακείο έλαβε δωρεές από ιδιωτικά 

φαρμακεία, σχολεία, τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και από δημότες. 
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Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με τη Μ.Κ.Ο. Givmed, παρέλαβε δωρεές από φαρμακευτικές 

εταιρείες, άλλα Κοινωνικά Φαρμακεία και δομές. Επιπλέον, παραδόθηκαν φάρμακα σε άλλα 

Κοινωνικά Φαρμακεία, δομές και δημόσια νοσοκομεία.  

 

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Το έτος 2021 εξυπηρετήθηκαν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο 698 μοναδικοί ωφελούμενοι, ενώ 

πραγματοποιήθηκαν 42 νέες εγγραφές. 

Λόγω των περιορισμών που επικράτησαν εξαιτίας του Covid-19, το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

εξυπηρέτησε μεγάλο αριθμό πολιτών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας δίνοντάς τους πληροφορίες 

για τη δράση του (πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Διανομή τροφίμων και άλλων αγαθών, δικαιολογητικά για 

αίτηση εγγραφής κ.λπ.). 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 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 (ΟΚΟΙΠΑΔΑ, 

Σχολικές Επιτροπές και ΚΕΔΑ), 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 ή άλλοι φορείς της πόλης που φιλοξενεί ο 

Δήμος σε κτίριά του (Αμαρυσία Εστία, Περιηγητικός Σύλλογος, Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, 

Ελεγκτικό Συνέδριο, ΣΠΑΠ, κ.ά), στους οποίους η τεχνική υποστήριξη παρέχεται αποσπασματικά 

(όταν ζητείται). Δεν περιλαμβάνονται, επίσης, τα 55 δημόσια σχολεία της πόλης μας, στα οποία 

παρε=χεται κατα=  περι=πτωση και κατ  ́εξαι=ρεση τεχνικη=  υποστη= ριξη σε θε=ματα δικτυ= ων, τηλεφωνι=ας, 

διαδικτύου, κλπ. 

Αναλυτικότερα, το Τμήμα 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. 
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∙ 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, σε κάποιες 

ειδικές περιπτώσεις. 

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

λοιπών ιστοσελίδων του Δήμου (voreeios.maroussi.gr, mfi.maroussi.gr, internal.maroussi.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. 

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 2021, το Τμήμα Πληροφορικής 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. 

Τον Μάιο του 2021 το Τμήμα Πληροφορικής μετεγκαταστάθηκε σε νέο αυτόνομο χώρο, στον ίδιο 

όροφο (2ο) του Δημαρχείου. Ήταν ένα αίτημα που εκκρεμούσε από πολλά έτη. Ο νέος χώρος, 

παρότι λίγο μικρότερος από τον προηγούμενο, ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να 

πληρούνται σε ένα τμήμα πληροφορικής και είναι αρκετά ικανοποιητικός για τις ανάγκες του 

τμήματος. Δυστυχώς, τον Σεπτέμβριο αποχώρησε ένα βασικότατο στέλεχος του τμήματος, στο 

πλαίσιο της κινητικότητας. Έτσι, υποβαθμίστηκε περαιτέρω η δυναμικότητα του ήδη σοβαρά 

υποστελεχωμένου τμήματος Πληροφορικής και δημιουργήθηκαν πρόσθετες δυσκολίες και 

προβλήματα στην υλοποίηση των καθηκόντων και στην επίτευξη των στόχων του τμήματος. 
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Παρατίθεται ενδεικτική λίστα των κυριότερων εξωτερικών υπηρεσιών-κτιρίων που 

υποστηρίζονται πλήρως ως προς τη μηχανογράφηση και τις τηλεπικοινωνίες: 

 

ΑΑ Υπηρεσία Διεύθυνση Θέσεις 

1 ΚΕΠ, ΟΚΟΙΠΑΔΑ, Πολυϊατρείο, Πρόνοια, κλπ Παλαιολόγου 9 40 

2 Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 

Αμαξοστάσιο 

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 

41 

30 

3 Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Βασ. Σοφίας 85 14 

4 Αθλητικό Κέντρο & Δημ. Κολυμβητήριο Αναξαγόρα & Κυπρ. 

Αγωνιστών 

9 

5 Βορέειος Βιβλιοθήκη Μιλτιάδου 30 & Δραγούμη 7 

6 ΚΑΠΗ Κεντρικό Περικλέους 22 5 

7 Παραρτήματα του ΚΑΠΗ (διάσπαρτα σε 6 κτίρια) 6 

8 Ωδεία (κεντρικό και παράρτημα) Νιόβης 7, Αγ.Ελεούσης 116 3 

9 ΚΕΠ παράρτημα Ανατ.Αμαρουσίου Μεσογείων 82 3 

10 Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Βασ.Ολγας 26 & Πλάτωνος 

1 

4 

11 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Καϊρη 2 & Κυπρ.Αγωνιστών 2 

12 Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών Βορ.Ηπείρου 27 & 

Μεσογείων 

3 

13 Ολυμπιακή Δημ. Πινακοθήκη 'Σπύρος Λούης' Βασ.Σοφίας 

(παλ.Δημαρχείο) 

1 

14 Γεύμα Αγάπης & Κοινωνικό Παντοπωλείο Σουρή & Πλαστήρα 1 

15 Κέντρο Δημιουργ. Απασχόλησης ΑμΕΑ 

/Αλτσχάιμερ 

Ζήνωνος Ελαιάτη 8 1 

16 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (διάσπαρτοι σε 11 κτίρια) 11 

 

Εκτός από τα κύρια καθήκοντά τους, τα στελέχη του Τμήματος Πληροφορικής συμμετείχαν σε 

επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, καθώς και σε επιτροπές παραλαβής υλικών 

και υπηρεσιών. 
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Όπως κάθε έτος, εκπονήθηκαν όλες οι απαραίτητες μελέτες για την προμήθεια υλικών και 

υπηρεσιών που σχετίζονται με τα αντικείμενα του τμήματος, όπως περιληπτικά αναφέρονται: 

1. Συνδρομές για την ετήσια ανανέωση του Antivirus και του συστήματος διαχείρισης Η/Υ, 

προϋπολογισμού: 19.433,28€. 

2. Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού, προϋπολογισμού 

60.240,00€. 

3. Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και παρελκομένων για το νέο Ληξιαρχείο Αμαρουσίου, 

προϋπολογισμού 4.216,00€. 

4. Προμήθεια Η/Υ και λοιπών ειδών πληροφορικής, προϋπολογισμού 37.200,00€. 

5. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων ISO/IEC 

27035:2016, προϋπολογισμού 24.180,00€. 

Εκτός από τις παραπάνω ολοκληρωμένες «τακτικές» μελέτες, συντάχθηκαν και παραδόθηκαν προς 

τελική διεκπεραίωση στο Τμήμα Επιμελητείας οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 

αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών και φωτοτυπικού χαρτιού. Επίσης, το Τμήμα Πληροφορικής 

βοήθησε τον ΟΚΟΙΠΑΔΑ, την ΚΕΔΑ και στις Σχολικές Επιτροπές, στη σύνταξη τεχνικών 

προδιαγραφών και προϋπολογισμών για προμήθειες υπολογιστών, φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων και συναφών ειδών, καθώς και για εργασίες συντήρησης εκτυπωτικών μηχανών. 

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και αν διευθέτηση του 

υπάρχοντος μηχανογραφικού εξοπλισμού ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή οικονομία και 

να αποφευχθούν άσκοπες αγορές και περιττά έξοδα. 

Το τμήμα Πληροφορικής, κατά το 2021 είχε την εποπτεία για την καλή λειτουργία των ασύρματων 

δικτύων WiFi4EU (Δημαρχείο και πλ. Ευτέρπης), καθώς και των παρακάτω συνεχιζόμενων ή νέων 

συμβάσεων: 

 Υπηρεσίες τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης φωτ/κων, εκτυπωτικών και λοιπών 

μηχανών γραφείου. 

 Υπηρεσίες ανανέωσης του antivirus και του συστήματος διαχείρισης Η/Υ. 

 Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, υποστήριξης και αποκατάστασης 

προβλημάτων  κεντρικών υποδομών ΤΠΕ. 

 Προμήθεια Η/Υ και λοιπών ειδών Πληροφορικής 

 Συντήρηση και υποστήριξη μετεωρολογικών σταθμών. 

Στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διαφάνειας, το τμήμα Πληροφορικής έχει 

διαχειριστικό ρόλο στο έργο της Διαύγειας, για τον Δήμο, για τα εποπτευόμενα Νομικά του 

Πρόσωπα (ΟΚΟΙΠΑΔΑ, Σχολικές Επιτροπές, ΚΕΔΑ). Η πλειοψηφία των αναρτήσεων γίνεται πλέον 
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κατευθείαν από τις υπηρεσίες και μόνο συν επικουρικά αναρτά αποφάσεις το Τμήμα 

Πληροφορικής. Ενδεικτικά, κατά το 2021, έγιναν συνολικά οι παρακάτω αναρτήσεις αποφάσεων: 

Δήμος Αμαρουσίου: 6.910, ΟΚΟΙΠΑΔΑ: 1.270, ΚΕΔΑ: 1230, Σχολικές Επιτροπές: 353. 

Το Τμήμα Πληροφορικής έχει επίσης συντονιστικό/διαχειριστικό ρόλο για το Εθνικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων. Ενδεικτικά, στο Μητρώο Συμβάσεων, κατά το 2021, έχουν αναρτηθεί 1.926 

έγγραφα του Δήμου Αμαρουσίου (205 πρωτογενή αιτήματα, 298 εγκεκριμένα αιτήματα, 157 

προκηρύξεις/διακηρύξεις, 194 κατακυρώσεις/αναθέσεις, 276 συμβάσεις και 796 εντολές 

πληρωμών). 

Το Τμήμα Πληροφορικής φροντίζει, 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, κλπ. Ειδικά τα 

δελτία τύπου, αναρτώνται απευθείας από τον ανάδοχο σε στενή συνεργασία με το Γραφείο 

Δημάρχου. 

Ως τάξη μεγέθους, κατά τη διάρκεια του 2021, μόνο στο portal maroussi.gr, αναρτήθηκαν περίπου 

510 δελτία τύπου και 123 εκδηλώσεις, με περισσότερες από 3.740 συνοδευτικές φωτογραφίες. 

Επίσης, αναρτήθηκαν προσκλήσεις και πίνακες αποφάσεων για 22 συνεδριάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου, 48 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 23 συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και 2 συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης. Αναρτήθηκαν 48 διαγωνισμοί 

για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών καθώς και 10 προκηρύξεις προσλήψεων, για το Δήμο και τα 

Νομικά του Πρόσωπα. 

Στις 13 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μετάπτωση του Δήμου Αμαρουσίου στο νέο 

Σύστημα Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Πλέον, η πρωτοκόλληση, η υπογραφή και η διακίνηση των εγγράφων γίνεται 

ηλεκτρονικά, τόσο εσωτερικά στον Δήμο Αμαρουσίου όσο και από/προς τους υπόλοιπους 

δημόσιους φορείς που έχουν ενταχθεί στο Ίριδα. Ομοίως, ηλεκτρονικά γίνεται και η ανάθεση των 

εργασιών που σχετίζονται με έγγραφα, από τη διοικητική ιεραρχία του Δήμου προς τους 

υφιστάμενους. Το «Ίριδα» αποτελεί μια τεράστια αναβάθμιση στον τρόπο που εργάζονται και δια 

λειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου ενώ συνετέλεσε καθοριστικά στη μείωση της σπατάλης 
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χαρτιού και εκτυπώσεων. Το Τμήμα Πληροφορικής εργάστηκε εντατικά για αρκετούς μήνες, ήδη 

από το καλοκαίρι του 2020, σε στενή συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ώστε να ολοκληρωθούν ομαλά οι εκπαιδεύσεις όλου του προσωπικού και όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες και συνεννοήσεις για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα. Παράλληλα 

λειτούργησε ως τοπικό Help-Desk των υπαλλήλων του Δήμου, ενώ μεταβίβασε προς το υπουργείο 

πολλές δεκάδες αιτήματα για μετακινήσεις προσωπικού και άλλες  τροποποιήσεις στο σύστημα. Το 

σύστημα «ΙΡΙΔΑ» χρησιμοποιείται από 260 υπαλλήλους και στελέχη του Δήμου Αμαρουσίου. Από 

τις 13/6/2021 έως το τέλος του έτους πρωτοκολλήθηκαν στο Ίριδα συνολικά 55.798 εισερχόμενα 

και εξερχόμενα έγγραφα (Αρ.πρωτ: 25935- 81732), καθώς και 2.630 υπηρεσιακά σημειώματα. 

Τον Οκτώβριο του 2021 ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα 

της Γραμμής Δημότη, για τη λήψη και διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών. Το Τμήμα Πληροφορικής 

είχε σημαντική συνεισφορά κατά την ανάπτυξη του νέου συστήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά 

στην τελική λειτουργική του διαμόρφωση. Πραγματοποιήθηκαν πολλοί έλεγχοι στο αρχικό 

σύστημα και υποβλήθηκαν πολλά e-mails με πολλές δεκάδες παρατηρήσεις και προτάσεις 

βελτίωσης στην ανάδοχο εταιρία Microbase, στον επιβλέποντα της σύμβασης και στην αρμόδια 

Αντιδήμαρχο. 

Κατά το έτος 2021, το Δίκτυο του Δημοσίου Τομέα – «Σύζευξις ΙΙ», μετά από περιπέτειες ετών, 

πέρασε στην τελική του φάση. Το Τμήμα Πληροφορικής ήταν σε στενή συνεργασία με την 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» και τις αναδόχους εταιρίες (ΟΤΕ, Logicom, ZEB, IBM, κλπ), για το 

σχεδιασμό και την προετοιμασία του έργου. Ήδη στα τέλη του 2021 ξεκίνησαν οι εγκαταστάσεις 

των νέων προσβάσεων στα περίπου 45 σημεία παρουσίας του Δήμου και του ΟΚΟΙΠΑΔΑ, σε όλη 

την έκταση της πόλης. Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι ο πρώτος που ξεκίνησε η υλοποίηση του 

«Σύζευξις ΙΙ» στην ευρύτερη περιοχή μας. (ήταν και στους πρώτους 10 φορείς που συνδέθηκαν στο 

πιλοτικό Σύζευξις, πριν από 20 έτη, όταν ακόμα το Δημαρχείο ήταν στην οδό Δ. Ράλλη 37). 

Πέραν των καθηκόντων του Τμήματος Πληροφορικής, στελέχη του τμήματος συνεπικουρούν το 

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην αναζήτηση Ποινικού Μητρώου για τις αιτήσεις 

προσλήψεων κλπ.  

Περίπου 100 υπάλληλοι του Δήμου Αμαρουσίου διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Σε όλους αυτούς 

το Τμήμα Πληροφορικής παρέχει τεχνική υποστήριξη, όπως: Ενεργοποίηση ψηφιακής υπογραφής, 

επανεργοποίηση κάθε φορά που λήγει ή που κλειδώνει, καθώς και παροχή βοήθειας και οδηγίες 

για την παραμετροποίηση και τη χρήση της. 

Κατά το 2021 το Τμήμα Πληροφορικής συνέχισε να υποστηρίζει τους υπαλλήλους του Δήμου στα 

θέματα της απομακρυσμένης πρόσβασης (τηλεργασίας) για την προστασία από την εξάπλωση του 
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κορωνοϊού Covid19. Παράλληλα, υποστηρίζει τεχνικά όλες τις τηλεδιασκέψεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου και των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου. 

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

οποίους το Τμήμα Πληροφορικής μερίμνησε για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κάλυψη 

των αναγκών σε θέματα πληροφορικής και τηλεφωνίας. 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Κατά το έτος 2021  πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Ολικής Διαχείρισης Εγγράφων οι παρακάτω 

εργασίες : 

Όσον αφορά το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο : 

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

έγγραφα. 

 Παρέδωσε τα χρεωμένα 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 φύλαξη 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 εξερχόμενων εγγράφων.  

 Τηρήθηκαν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία λόγω αρμοδιότητας. 

 Αλληλογραφία μέσω Ίριδας: από 14/06/2021 ο Δήμος μας εντάχθηκε καθολικά στην Ίριδα 

και η διακίνηση των εγγράφων γίνεται μέσω αυτής. 

 

Στοιχεία για το έτος 2021 

-Πρωτόκολλο 

Α. Πρωτοκολλήθηκαν όλα τα εισερχόμενα εξερχόμενα εσωτερικής διακίνησης και οίκοθεν έγγραφα 

του Δήμου . 

Αναλυτικά  1/1/2021  έως 14/6/2021 : 

Αριθμοί πρωτοκόλλου                    25.934 

Εισερχόμενα έγγραφα                     11.241 
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Οίκοθεν έγγραφα                               5.959 

Απάντηση σε εισερχόμενα                8.734 ( Παίρνουν τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου ) 

Β. Από 14/6/2021 το πρωτόκολλο εντάχθηκε καθολικά στην Ίριδα. 

Αριθμοί πρωτοκόλλου                    55.768 

Η εφαρμογή  της Ίριδας δεν μας δίνει αναλυτικά στοιχεία.  

-Φωτοτυπίες / Διακίνηση αλληλογραφίας  

  Φωτοτυπίες :                                7.225.275 φύλλα 

  Γενική κατάσταση ταχυδρομείου έτους  2021 

  Απλά:             21.241 τεμάχια 

  Συστημένα:    11.571 τεμάχια 

  Express :             904 τεμάχια 

  Εξωτερικου=   β  ́προτεραιο= τητας  απλα= :              06   τεμάχια 

  Εξωτερικου=   β  ́προτεραιο= τητας  συστημε=να :   06   τεμάχια 
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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 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 εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων 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. 

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 
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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. 

Επιλαμβάνεται φορολογικών - διοικητικών υποθέσεων, διαφορών που προκύπτουν εκ της 

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

εφαρμογή της περί εισπράξεων των ως άνω εσόδων νομοθεσίας. 

Διενεργεί νομική επεξεργασία και προληπτικό έλεγχο συμβάσεων όπως συμβάσεων εργασίας, 

προγραμματικών συμβάσεων και γενικά παρέχει κάθε είδους νομική υποστήριξη με σκοπό τη 

διαμόρφωση κανόνων και διαδικασιών για οικονομικές συμφωνίες και υποβολή προσφορών. 

Διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία του Δήμου με τις δικαστικές αρχές. 

Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων του Δήμου Αμαρουσίου αποτελείται από δέκα (10) 

έμμισθους Νομικούς Συμβούλους – δικηγόρους και δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους. Επίσης 

υπάρχει, όπως προβλέπεται από τον Νόμο, τμήμα ασκούμενων δικηγόρων (μέγιστος αριθμός 

επτά (7) ατόμων). 

Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων αποτελείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από τέσσερα 

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

α) Τμήμα Διοικητικών, Αστικών και Ποινικών 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 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 
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στους Δικηγόρους. Φροντίζει την 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. Επίσης, από τις 

14.06.2021 επιλαμβάνεται και χειρίζεται το πρόγραμμα «ΙΡΙΔΑ» σε όλες τις βαθμίδες που 

σχετίζονται με τα αντικείμενα της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διαβιβάστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό 

Συμβούλιο, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, εκατόν οχτώ (108) 

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, όπου αυτές 

οι υποθέσεις απασχόλησαν το Τμήμα Δικαστηριακής Υποστήριξης. 

 

Επιπλέον κατά το έτος 2021 οι δικηγόροι της Διεύθυνσης  διαχειρίστηκαν τετρακόσιες 

(400) υποθέσεις εκπροσωπώντας τον Δήμο ενώπιον των Δικαστηρίων . 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. 
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Διαβιβάστηκαν συνολικά σαράντα έξι (46) εξερχόμενα έγγραφα σε Δημότες με γενικές και 

εξειδικευμένες νομικές συμβουλές, καθώς και φάκελοι δικογραφίας στα αρμόδια Δικαστήρια με 

τα σχετικά έγγραφα για την εκδίκαση των εν λόγω δικαστικών υποθέσεων του Δήμου. 

Επιπλέον, κατά το έτος 2021 απεστάλησαν προς όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, απαντήσεις, 

ερωτήματα, γνωμοδοτήσεις κ.λπ. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 13 έγγραφα 

 Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 54 έγγραφα 

 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 10 έγγραφα 

 Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης -  Εξωτερικά συνεργεία 07 έγγραφα 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής 21 έγγραφα 

 Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών 25 έγγραφα 

 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Τμ. Εσόδων, Λογιστήριο, Ταμείο) 195 έγγραφα 

 Σχολικε=ς Επιτροπε=ς Α  ́βαθμι=δας και Β  ́βαθμι=δας Εκπαι=δευσης, 03 έγγραφα 

 Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. 09 έγγραφα 

 Γραφείο Αντιδημάρχων 07 έγγραφα 

 Γραφείο Γενικής Γραμματέως 02 έγγραφα 

 Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων 03 έγγραφα 

 Ληξιαρχείο – Δημοτολόγιο 03 έγγραφα 

 

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

πρωτόκολλο (Alma), 2.000 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 τού Πολίτη αποτελεί η διεκπεραίωση όλων 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: 

--- To Τμήμα Ληξιαρχείου  

--- Το Τμήμα Αστικής Κατάστασης 

--- Το Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και 

--- Το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

 

Προσωπικό 

Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη στελεχώθηκε συνολικά με τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους, 

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

 

Τμήμα Ληξιαρχείου 

 

--- Τηρεί αρχεία και καταχωρεί γεγονότα που συμβαίνουν στην Περιφέρεια του Δήμου και αφορούν 

γεννήσεις, γάμους, θανάτους, Σύμφωνα συμβίωσης 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 κ.λ.π. 

--- 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 εξερχομένων εγγράφων, αρχείο για όλα τα 

ανωτέρω γεγονότα και ενημερώνει για τα ληξιαρχικά γεγονότα, όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

--- Εξυπηρετεί τα Κ.Ε.Π. και όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες όλης της χώρας απαντώντας στα αιτήματα 

των πολιτών. 

 

Προσωπικό 

Στο Ληξιαρχείο εκτός της Ληξιάρχου, υπεύθυνης όλων των διαδικασιών αυτού, απασχολήθηκαν μέσα 

στο έτος 2021 συνολικά, έντεκα  (11) άτομα. 

 

Εργασίες – Απολογιστικά Στοιχεία 
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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                         20.708 

     2 Λ.Π.Γάμου                               164 

     3 Λ.Π.Θανάτου                            1.150 

     4 Αιτήσεις (Κ.Ε.Π.)                          80.500 

     5 Τηλ. Αιτήσεις (1502)                                   45 

     6 Πράξεις Αναγνωρίσεων                             2.180 

     7 Πράξεις Αποκηρύξεων                                   85 

     8 Έκδοση Αδειών Γάμου                                 318 

     9 Τελετές Γάμου                                135 

   10 Πράξεις Διαζυγίων                                   56 

   11 Εσωτερικό πρωτόκολλο                             4.321 

   12 Βαπτίσεις                          10.150 

   13 Πράξεις Ονοματοδοσίας                          13.950 

   14 Σύμφωνα Συμβίωσης                                  98 

   15 Εκτυπώσεις Λ.Π.(περίπου)                       750.000 

 

Εντός του 2018 ξεκίνησε η λειτουργία του ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ, νέου ληξιαρχικού νόμου σύμφωνα με 

τον οποίο σε όλη την επικράτεια εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων 

και καταχώρηση όλων των χειρόγραφων  

Λ.Π.  στο πληροφοριακό σύστημα. 

 

 

Λειτουργία 

Η υπηρεσία του Ληξιαρχείου, παρά το μεγάλο όγκο εργασίας, που αντιμετωπίζει, λόγω της 

λειτουργίας των τριών μαιευτηρίων , αλλά και της μεγάλης προσέλευσης του κοινού που δέχεται 

καθημερινά, λειτούργησε δύσκολα λόγω μείωσης του προσωπικού κατά το έτος 2021. Το 

υπάρχον προσωπικό εργάστηκε δείχνοντας υπηρεσιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα στο 

δύσκολο αυτό έργο. 
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Τμήμα Αστικής Κατάστασης 

---  Αναλαμβάνει την καταχώρηση, ενημέρωση και γενικότερα, την τήρηση του Μητρώου Πολιτών, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους - οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου.  

 ---  Επιμελείται την έκδοση αποφάσεων δημάρχου για κάθε εγγραφή, διαγραφή, μεταφορά από την 

μία σε άλλη οικογενειακή μερίδα, προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων, διόρθωση εσφαλμένων 

στοιχείων, καθώς και για κάθε άλλη μεταβολή που διενεργείται στο Δημοτολόγιο. 

---  Διενεργεί τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την περαίωση των 

μεταδημοτεύσεων από άλλους Δήμους.  

---  Εγγράφει δημότες λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και διαγράφει αυτούς λόγω 

απώλειάς της. 

---  Εκδίδει ατομικά πιστοποιητικά ,πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης απλά και ειδικού 

τύπου, ταυτοπροσωπίας καθώς και βεβαιώσεις με τα στοιχεία που αναγράφονται στα Μητρώα 

Αρρένων. 

---  Επιμελείται την έκδοση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών και τηρεί αρχείο των εκδοθέντων  

καθώς και των δικαιολογητικών τους.  

--- Επιμελείται την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πάσης φύσεως πιστοποιητικών και ληξιαρχικών 

πράξεων για τη καταχώρηση νέων εγγραφών, μεταβολών ή την ενημέρωση στοιχείων του 

Δημοτολογίου. 

--- Διεκπεραιώνει τα αιτήματα των πολιτών που υποβάλλονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών , της ηλεκτρονικής πλατφόρμας GOV.GR ή της τηλεφωνικής γραμμής ΟΤΕ (1502) καθώς και 

αιτήματα αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών  διαφόρων υπηρεσιών.  

---  Τηρεί αρχείο οικογενειακών μερίδων και επιμελείται για την ενημέρωση και πληρότητα των 

στοιχείων τους. 

---  Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και 

μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.  

---  Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών 

αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλινοστούντων ομογενών που έχουν την 

ελληνική ιθαγένεια. 

---  Αναλαμβάνει την κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων και την ενημέρωση των υπόχρεων όσον 

αφορά στις στρατολογικές τους υποχρεώσεις. 

--- Συντάσσει το ετήσιο Μητρώο αρρένων και διενεργεί εγγραφές αδήλωτων Ελλήνων και αλλοδαπών 

οι οποίοι αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, επανεγγραφές ανύπαρκτων, διαγραφές των θανόντων, 

των απολεσάντων την Ελληνική Ιθαγένεια, ανύπαρκτων ,διπλοεγγεγραμμένων και μετεγγραμμένων  

---  Διορθώνει επώνυμα, κύρια ονόματα, πατρώνυμα, μητρώνυμα, ληξιαρχικά στοιχεία και ενεργεί 

αλλαγές στοιχείων λόγω υιοθεσίας, αναγνώρισης, αποκήρυξης κ.λπ. στο Μητρώο Αρρένων.  
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---  Τηρεί την εκλογική διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία. 

---  Επιμελείται τις δίμηνες  αναθεωρήσεις των Εκλογικών Καταλόγων, με τις δημοτολογικές 

μεταβολές και φροντίζει για την εμπρόθεσμη αποστολή τους σε ψηφιακή μορφή στο Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

---  Εφαρμόζει τις διαδικασίες για την εγγραφή πολιτών σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 

ετεροδημοτών , πολιτών κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , υπηκόων ξένων χωρών κ.λπ. 

--- Επιμελείται την άμεση εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων σε θέματα της 

Υπηρεσίας 

 

Προσωπικό 

Το Τμήμα Αστικής Κατάστασης στελεχώνεται συνολικά από πέντε (5) υπαλλήλους, εκ των οποίων ο 

ένας (1) είναι δημοσίου δικαίου και οι τέσσερις (4) αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. 

 

Λειτουργία  

Η Υπηρεσία Αστικής Κατάστασης λειτούργησε κατά το έτος 2021 με προσωπικό που εργάστηκε 

δείχνοντας υπηρεσιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα, στην άσκηση των καθηκόντων του και 

μεγάλη προθυμία στην εξυπηρέτηση των δημοτών. 

 

Εργασίες – Απολογιστικά Στοιχεία 

Οι εργασίες που διεκπεραιώνονται από την Υπηρεσία της Αστικής Κατάστασης είναι ποικίλες και 

αφορούν φυσικά σε όλες τις αρμοδιότητες όπως ορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου και αναφέρονται στην εισαγωγή της έκθεσης. Καταγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι 

πίνακα απολογιστικά/στατιστικά στοιχεία μέρους αυτών των εργασιών : 

 

A/A                           Εργασίες Απολογιστικά – 

Αριθμητικά 

              Στοιχεία 

  1 Αιτήσεις από Κ.Ε.Π.                        344 

  2 Αιτήσεις πιστοποιητικών μέσω Gov.gr                        481 

  3 Αυτεπάγγελτες αιτήσεις Δήμων και 

άλλων Φορέων 

                       477 

  4 Αυτεπάγγελτες αιτήσεις της Υπηρεσίας  

μας 

                    1.244 

  5 Αιτήσεις ψηφιακών πιστοποιητικών                   13.740 
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  6 Έκδοση πιστοποιητικών εγγυτέρων 

συγγενών 

                     1.127 

  7 Καταχώρηση Λ.Π. Γεννήσεων                         751 

  8 Καταχώρηση Λ.Π. Θανάτων                         646 

  9 Καταχώρηση Λ.Π. Γάμων - Συμφώνων 

Συμβίωσης 

                       526 

10 Καταχώρηση Λ.Π. Λύσης Γάμων – 

Συμφώνων Συμβίωσης 

             

                       457 

11 Δημιουργία νέων οικογενειακών 

μερίδων 

 

                      607 

 

Λόγω του Μητρώου Πολιτών τα στοιχεία σχετικά με τις οικογενειακές μερίδες --και τις νέες εγγραφές 

δεν καθίσταται δυνατό, να φαίνονται ακριβώς. 

 

Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 

Αρμοδιότητες 

---  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. 

---  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, το ΚΕΠ τα 

αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

---  Παραλαμβάνει online από την αρμόδια υπηρεσία τελικά έγγραφα, τα οποία και παραδίδει στον 

πολίτη δια ζώσης ή μέσω mail ανάλογα με τη δυνατότητα τους. 

--- Προγραμματίζει online τα ραντεβού εμβολιασμού COVID των πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης Δημόσιας Διοίκησης. 

---  Εκδίδει online πιστοποιητικά εμβολιασμού COVID (Ελληνικά κα Ευρωπαϊκά). 

---  Εκδίδει online πιστοποιητικά νόσησης COVID. 

---  Καταχωρεί online δόσεις εμβολιασμού εξωτερικού COVID πολιτών. 

---  Εκδίδει online πιστοποιητικά για διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου COVID. 
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---  Υποβάλει online αιτήσεις έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας freedom pass και data pass λόγω 

εμβολιασμού COVID. 

---  Καταχωρεί online τα στοιχεία επικοινωνίας φυσικών προσώπων στο Εθνικό Μητρώο 

Επικοινωνίας. 

---     Εκδίδει online ηλεκτρονικά παράβολα από την εφαρμογή e paravolo. 

---  Διενεργεί  αιτήματα φυσικών προσώπων και υπαλλήλων νομικών προσώπων για έκδοση 

ψηφιακής υπογραφής. 

---  Διενεργεί αιτήματα πολιτών για χορήγηση επιδομάτων ΟΑΕΔ. 

--- Διενεργεί αιτήματα πολιτών για επίδομα Θέρμανσης Υπουργείου Οικονομικών. 

---  Εκδίδει Δελτία Μετακίνησης ΑΜΕΑ. 

---  Καταθέτει ηλεκτρονικά το Δελτία Απογραφής Στρατευσίμων.  

---  Εκδίδει άμεσα και online πλήθος πιστοποιητικών και βεβαιώσεων δημοσίων Οργανισμών όπως :  

Ι.Κ.Α., Δ.Ο.Υ., Τ.Π.Δ., ΗΔΙΚΑ (ΑΜΚΑ), ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ, ΣΟΛΩΝ, Ποινικό Μητρώο,  Στρατολογικές 

Υπηρεσίες, ΕΟΠΥΥ. 

---  Υποβάλει αιτήματα για χρηματικά βοηθήματα σε πολύτεκνες μητέρες και χορήγηση δελτίων 

κοινωνικού τουρισμού, θεαμάτων και βιβλίων του ΟΠΕΚΑ. 

---  Πραγματοποιεί τηλεδιασκέψεις με πολίτες μέσω της Εφαρμογής KEPLIVE. 

---  Επικυρώνει δημόσια διοικητικά έγγραφα. 

---  Διενεργεί θεωρήσεις γνησίου υπογραφής. 

--- Εξυπηρετεί 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 Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στελεχώθηκε συνολικά με έντεκα (11) διοικητικούς 

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

 

Συγκεκριμένα, κατά τη χρονική περίοδο από 1-1-2021 έως 31-12-2021 τα ΚΕΠ του Δήμου μας 

εξυπηρετήθηκαν από το Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών τα παρακάτω αιτήματα σε 

κατηγορίες : 

            Διαδικασίες             Κεντρικό            Παράρτημα 
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Γνήσια υπογραφής 

ταυτοπροσωπίες 

            28000               9600 

Επικυρώσεις                4200                1500 

KEP Live                260                    ----- 

Θυρίδες ΚΕΠ Διαδικασίες 

εμβολιασμού online κ.λ.π. 

            6500                    2600 

ΟΑΕΔ online             2300                       750 

AMKA online             2000                       500 

E paravolo online             1600                       550 

Δικαστηρίων Σόλων Ποινικό 

Μητρώο online 

            4000                    2500 

Υπουργείου Μεταφορών             1500                      650 

Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων 

online και αιτήματα 

            2000                    1000 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

εφορίες online και αιτήματα 

            1000                       350 

Ραντεβού εμβολιασμού online             2100                     1000 

Πλατφόρμα Επισκέψεων online             2500                     1200 

FREEDOM PASS online                350                       180 

Στρατολογιών online                600                       550 

Λοιπές υπηρεσίες               200                       100 

Διοικητική πληροφόρηση/ 

τηλεφωνική ενημέρωση 

          31200                    9360 

ΙΡΙΔΑ              2100                       470 

ΣΥΝΟΛΑ            92410                  32860 

 

Το 2021 λόγω της πανδημίας COVID-19 και επειδή πολλές δημόσιες υπηρεσίες έχουν διακόψει την 

εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία ως βασικό μέτρο αποτροπής και καθυστέρησης διασποράς 

του νέου κορωνοϊού, το Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών μετατράπηκε σε εστία συνωστισμού 

δημιουργώντας αρκετές δυσκολίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας.  

Όχι μόνο υπήρξε αύξηση των υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από το τμήμα αλλά ουσιαστικά 

λειτούργησαν ως το μοναδικό σημείο φυσικής και εξ’ αποστάσεως επαφής του πολίτη με το Δημόσιο.  

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι πολίτες εξυπηρετήθηκαν στο ΚΕΠ με 

ραντεβού δια ζώσης, μέσω τηλεφώνου, με ηλεκτρονικά μέσα όπως email, θυρίδες ΚΕΠ, και μέσω της 



113 
 
 

πλατφόρμας myKEPlive. Επίσης πολλές αιτήσεις με συμβατικό τρόπο διεκπεραίωσης 

αντικαταστάθηκαν με online εφαρμογές και άμεση παράδοση στους πολίτες. 

Το Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών παρά τον πολύ μεγάλο όγκο εργασίας που αντιμετώπισε 

με την τεράστια προσέλευση του κοινού που δέχθηκε, λειτούργησε ομαλά κατά το έτος 2021. 

Επωμίστηκε αποκλειστικά όλες τις διαδικασίες του εμβολιασμού (Διαχείριση ραντεβού εμβολιασμού, 

βεβαιώσεις εμβολιασμού νόσησης, διενέργειας rapid και pcr test, freedom pass, data pass, χορήγηση 

ΠΑΜΚΑ προκειμένου να εμβολιαστούν αλλοδαποί κλπ) και ανταπεξήλθε επιτυχώς παρά τις ιδιαίτερες 

και δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε λόγω του κορωνοϊού (covid-19). Το 2021 ήταν για το 

Τμήμα μία χρονιά που εισήχθησαν πολλές, νέες και καινοτόμες διαδικασίες  στις οποίες 

 ανταπεξήλθαμε επιτυχώς λαμβάνοντας ευχαριστήρια μηνύματα από τους πολίτες. Να σημειωθεί ότι 

τα ΚΕΠ είναι πλέον η μοναδική υπηρεσία που είναι ανοιχτή για το κοινό ακόμα και χωρίς ραντεβού με 

τεράστιο όγκο εξυπηρέτησης (σχετ. γράφημα). Το προσωπικό του Τμήματος Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών και των δυο ΚΕΠ του Δήμου μας, εργάσθηκε με ζήλο και αυταπάρνηση, δείχνοντας 

υπηρεσιακή ικανότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στο δύσκολο αυτό έργο. 

 

 

 

 

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

 

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. 
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---  Προωθεί τα αιτήματα για τη διεκπεραίωσή τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες με τον 

καταλληλότερο τρόπο (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο e-mail, ταχυδρομικώς, ιδιόχειρα με 

κλητήρα). 

---  Οργανώνει , ομαδοποιεί και καταγράφει σε καταστάσεις την αποστολή των φακέλων. Στην 

ταχυδρομική αποστολή μεριμνά για την παράδοση 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 Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών για την 

παράδοσή τους στους πολίτες. Ειδικά για την περίοδο αυτή, κατ’ εξαίρεση οι παραλαβές γίνονται από 

το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης , λόγω του μεγάλου αριθμού πολιτών που προσέρχονται στο 

Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών λόγω covid (ραντεβού για εμβολιασμό, πιστοποιητικό 

εμβολιασμού κ.α.).  Στέλνει SMS στους πολίτες ότι μπορούν να παραλάβουν τα αιτηθέντα έγγραφα ή 

τα προωθεί στους ίδιους μέσω ηλεκτρονικoύ ταχυδρομείου e-mail. 

--- Τηρεί αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, αρχείο ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ , ΣΟΛΩΝ, αιτήσεις 

εμβολιασμού κ.α. 

---  Αποστέλλει δελτία απογραφής στρατευσίμων στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες με ΕΛΤΑ, 

αιτήσεις για βοηθήματα ΟΑΕΔ, αιτήσεις για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, αιτήσεις για 

χορήγηση κάρτας ελεύθερης εισόδου σε μουσεία κ.α. 

---  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 τού Δήμου γενικά. 

 

Προσωπικό 

 

Το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης στελεχώθηκε συνολικά με έξι (6) διοικητικούς υπαλλήλους , 

έναν (1) υπάλληλο ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής (απόσπαση στη Γερμανία) και δυο (2) κλητήρες. 

 

Λειτουργία  

Είναι αυτονόητο ότι η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση του προσωπικού για τις νέες διαδικασίες 

που συνεχώς προστίθενται και εφαρμόζονται από το ΚΕΠ είναι απαραίτητη. 

Οι υπάλληλοι που εργάζονται στο Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, έχουν επιδείξει επανειλημμένα 

επαγγελματισμό στην άσκηση των καθηκόντων τους και μεγάλη προθυμία και ευγένεια στην 
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εξυπηρέτηση των πολιτών. Απόδειξη των παραπάνω είναι οι ευχαριστήριες επιστολές που έχουμε 

λάβει μέσω e-mail, καθώς και οι  καθημερινές δια ζώσης ευχαριστίες για την άμεση και γρήγορη 

διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, πολλές φορές και για θέματα που δεν άπτονται των 

αρμοδιοτήτων μας. 

Το Τμήμα μας λειτούργησε απολύτως ικανοποιητικά κατά το έτος 2021, παρά τις ιδιαίτερες και 

δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε όλοι λόγω τού κορωνοϊού (covid-19). To προσωπικό 

εργάσθηκε με ζήλο και αυταπάρνηση, δείχνοντας υπηρεσιακή ικανότητα, υπευθυνότητα και 

αποτελεσματικότητα στο δύσκολο αυτό έργο. 

 

Στο Δήμο Αμαρουσίου υπάρχουν δυο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 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 ΚΕΠ κατά τις απογευματινές ώρες και το Σάββατο, για την υποστήριξη και της 

τοπικής αγοράς του Δήμου. 

 

Τέλος έχει παρατηρηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια ότι ακόμη και κατά τις πρωινές ώρες, οι 

υπάλληλοι των όμορων ΚΕΠ να στέλνουν τους πολίτες για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση 

στα ΚΕΠ Αμαρουσίου, τα οποία πλέον λειτουργούν ως ΚΕΠ των Βορείων Προαστίων και ειδικά για τις 

μεταβιβάσεις τείνει να γίνουν ΚΕΠ ολόκληρης της Επικράτειας. 
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4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού & Πολιτισμού είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και 

εφαρμογή προγραμμάτων Αθλητισμού & Πολιτισμού όπως και για την προώθηση τους. Οι 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης καθορίζονται και εναρμονίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, 

Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων. Στη Διεύθυνση Αθλητισμού & Πολιτισμού 

υπάγονται Μονάδες-Τμήματα, των οποίων οι αρμοδιότητες παρουσιάζονται στον ΟΕΥ του Δήμου 

Αμαρουσίου ανά αντικείμενο και είναι τα εξής: 

 Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης 

 Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού 

 Τμήμα Εικαστικών και Σύγχρονων Τεχνών 

 Τμήμα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων 

 Τμήμα Ωδείου 

 Τμήμα Μουσείων και Πινακοθήκης 

 Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού έχει σχεδιάσει τον προγραμματισμό της, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό και στο Στρατηγικό Πλάνο του Δήμου 

Αμαρουσίου, όσον αφορά στην περίοδο 2020 – 2023. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συνέταξε ετήσιο προϋπολογισμό καθώς  και τις απαραίτητες αναμορφώσεις κατά τη διάρκεια του 

έτους.    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΕΣ 

Η Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού παρακολουθεί τα Τμήματα καθώς και τις λειτουργίες τους, 

διοικεί το Ανθρώπινο Δυναμικό της, συντάσσει και εγκρίνει όλες τις απαραίτητες διοικητικές 

διαδικασίες των Τμημάτων, επικοινωνεί και συνεργάζεται με την Ανώτατη Διοίκηση του Δήμου καθώς 

και με όλες τις Διευθύνσεις και Τμήματα του Φορέα. 

Διατηρεί και εφαρμόζει Διαδικασίες Συστήματος Ποιότητας ISO 9001. 

Συνεργάζεται και παρέχει στοιχεία ανάδειξης του Δήμου, όπου επικοινωνιακά κριθεί απαραίτητο. 
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ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα το Δημ. 

Κολυμβητήριο λειτούργησε σε συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας, προσαρμοσμένο στις οδηγίες 

ασφαλείας λόγω COVID-19.  

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα αθλητικά προγράμματα σταμάτησαν από τις 3/11/2020 ενώ στα 

δυο γήπεδα αντισφαίρισης επιτράπηκε η άσκηση με μέχρι 4 αθλούμενους ανά γήπεδο, χωρίς 

προπονητή.  

Στις 17/5/2021 επαναλειτούργησε το Δημοτικό Κολυμβητήριο και πραγματοποιήθηκαν σε 

συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Α, τα προγράμματα των υπαίθριων χώρων κολύμβησης, αντισφαίρισης 

(μέχρι 30/7/2021) και ποδοσφαίρου (μέχρι 25/6/2021). Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την 

Κ.Ε.Δ.Α από τις 28/6 έως και τις 30/7/2021, το 19ο Αθλητικό και Πολιτιστικό Camp, με συμμετοχή 

άνω των 500 παιδιών Δημοτικού.     

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Προμήθεια και τοποθέτηση κοντέινερ ως αποθηκευτικού χώρου στον περιβάλλοντα 

χώρο του Κολυμβητηρίου πίσω από το ιατρείο, βάσει της μελέτης του τμήματος Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

- Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαριών και πάγκων για τα αποδυτήρια του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου και του περιβάλλοντα χώρου και ντέξιον για τους αποθηκευτικούς χώρους της 

εγκατάστασης.   

- Βάψιμο των αποδυτηρίων του Δημ. Κολυμβητηρίου από τα εξωτερικά συνεργεία του 

Δήμου. 

- Τοποθέτηση θερμικής κάμερας στη γραμματεία του Κολυμβητηρίου,  βάσει της μελέτης 

του τμήματος συντήρησης κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων. -  Ανανέωση της άδειας 

λειτουργίας της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής  

- Εκτεταμένη καλοκαιρινή συντήρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου που 

συμπεριελάμβανε :  

Στη μεγάλη δεξαμενή 

1. Αποξήλωση των παλαιών αρμών όπου χρειαζόταν. 

2. Τοποθέτηση νέων αρμών αντοχής καθώς και μαστίχες σε όλη την επιφάνεια και στην 

υπερχείλιση. 

3. Τοποθέτηση νέου συστήματος πλήρωσης στην δεξαμενή  εξισορρόπησης. 

4. Αντικατάσταση σωληνώσεων και βανών μεγάλου διαμετρήματος στο  δίκτυο ανακυκλοφορίας 

5. Αντικατάσταση σωληνώσεων μεγάλου διαμετρήματος στο δίκτυο της δεξαμενής 

εξισορρόπησης. 
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6. Επισκευές στα δυο κεντρικά φίλτρα στα περιβλήματα τους. 

7. Γενικές επισκευές στις αντλίες ανακυκλοφορίας. 

8. Επισκευές στο δίκτυο και στις αντλίες χημικών CL-PH. 

9. Επισκευή στο pool manager. 

10. Χημικός καθαρισμός σε όλη την επιφάνεια και στους αύλακες             υπερχείλισης. 

11. Επισκευές και χημικό καθαρισμό στους εναλλάκτες θερμότητας. 

12. Αντικατάσταση της αντλίας κυκλοφορίας του ενός εναλλάκτη. 

13. Χημικός καθαρισμός στην δεξαμενή εξισορρόπησης. 

14. Αντικατάσταση κεντρικής βαλβίδας ασφαλείας στον μεγάλο λέβητα. 

15. Επισκευές στο δίκτυο σωληνώσεων θέρμανσης της πισίνας. 

16. Επισκευές στο δίκτυο ζεστού νερού χρήσης αποδυτηρίων. 

17. Αντικατάσταση στομίων ανακυκλοφορίας. 

18. Επισκευή στο δίκτυο αποχέτευσης της δεξαμενής εξισορρόπησης Στη μικρή δεξαμενή : 

1. Τοποθέτηση νέων αρμών αντοχής όπου χρειαζόταν. 

2. Τοποθέτηση νέου συστήματος πλήρωσης στην δεξαμενή              εξισορρόπησης. 

3. Επισκευές στο δίκτυο και στις αντλίες χημικών CL-PH. 

4. Επισκευή στο pool manager. 

5. Χημικός καθαρισμός στον εναλλάκτη. 

6. Επισκευές στο δίκτυο σωληνώσεων του εναλλάκτη θερμότητας και στο           δίκτυο 

σωληνώσεων της θέρμανσης της πισίνας. 

7. Χημικός καθαρισμός σε όλη την επιφάνεια και στους αύλακες            υπερχείλισης 

8. Χημικός καθαρισμός στην δεξαμενή εξισορρόπησης. 

9. Τοποθέτηση νέων αρμών αντοχής σε όλη την υπερχείλιση. 

10. Τοποθέτηση νέων σωληνώσεων και βανών στην πλήρωση νερού στην            δεξαμενή 

εξισορρόπησης. 

11. Επισκευή στο φίλτρο ανακυκλοφορίας. 

12. Επισκευή στις βάσεις των αντλιών ανακυκλοφορίας. 

- Στο πλαίσιο της πιο ορθολογικής διαχείρισης του κόστους πλήρωσης των 

κολυμβητικών δεξαμενών με νερό, για πρώτη φορά η πλήρωση πραγματοποιήθηκε μέσω του δικτύου 
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της ΕΥΔΑΠ, αντισταθμίζοντας την όποια χρονική καθυστέρηση στο γέμισμα των δεξαμενών με 

πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας, σε χαμηλότερο κόστος προμήθειας.  

- Επισκευή της διαρροής του λέβητα της μεγάλης δεξαμενής και αλλαγή του αισθητήρα 

του φυσικού αερίου στο χώρο του λεβητοστασίου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.   

- 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. 

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 του Τμήματος Αγωνιστικού Αθλητισμού λειτούργησαν σε συγκεκριμένο 

πλαίσιο λειτουργίας, προσαρμοσμένο στις οδηγίες ασφαλείας λόγω COVID-19.   

Το Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, υλοποίησε για το έτος 2021 τις ακόλουθες δράσεις: 

 Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.  

Διαχείριση των αιτημάτων των αθλητικών συλλόγων, για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων 

του Δήμου, για την τρέχουσα και τη νέα αθλητική περίοδο, 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 υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  του Δήμου. 

- Καταγραφή και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία των 

κλειστών γυμναστηρίων. 

- Εργασίες επισκευής-μόνωσης  στην οροφή του κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Θωμά. 

- Επισκευή-συντήρηση στην κεντρική κλιματιστική μονάδα του κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου 

Θωμά. 

- Επισκευή στις πόρτες υψηλής τάσης και γεννήτριας στον υπόγειο χώρο του κλειστού 

Γυμναστηρίου Αγίου Θωμά. 
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- Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων της οροφής του κλειστού         

              Γυμναστηρίου  Αγίου Θωμά. 

- Εργασίες βαψίματος στα αποδυτήρια και ιατρείο του κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Θωμά. 

- Τοποθέτηση θερμικής κάμερας στο φουαγιέ του Κλειστού Γυμναστηρίου 

Αγίου Θωμά, βάσει της μελέτης του Τμήματος Συντήρησης Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. 

- Επισκευή συντήρηση των δεύτερων αποδυτηρίων και ιατρείου στο κλειστό Γυμναστήριο 

Σπύρου Λούη. 

- Αντικατάσταση λαμπτήρων στο εξωτερικό γήπεδο του κλειστού Γυμναστηρίου Σπύρου Λούη. 

 Σύνταξη της με αριθ. 22/2021 μελέτης του Τμήματος Αγωνιστικού  

Αθλητισμού «Προμήθεια καθισμάτων επισήμων κλειστών γυμναστηρίων ( Αγίου Θωμά) ». 

 Καθαριότητα. 

 Διαχείριση με το καλύτερο δυνατό τρόπο του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των 

αναγκών καθαριότητας των αθλητικών  χώρων. 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Για το 2021 λόγω της πανδημίας (covid 19), δεν πραγματοποιήθηκε μεγάλο μέρος των 

προγραμματισμένων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Μέσα στο έτος 

προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που 

είχαν τεθεί από τον ΕΟΔΥ, εκδηλώσεις κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ακυρώθηκαν επίσης, με 

σχετική ΚΥΑ κάποιες προγραμματισμένες Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.  

Η αρμοδιότητα της λειτουργίας των Εικαστικών Τμημάτων έχει ανατεθεί με απόφαση της Διοίκησης 

στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΔΑ).  

Στο πλαίσιο των υπόλοιπων αρμοδιοτήτων του Τμήματος, έχουν εκπονηθεί για το 2021 οι παρακάτω 

εκδηλώσεις: 

• Διαδικτυακές προβολές ταινιών από 8 Απριλίου 2021 έως 27 Μαΐου 2021. Οι ταινίες 

ανέβαιναν στην ιστοσελίδα του Δήμου κάθε Παρασκευή και παρέμεναν για δεκαπέντε ημέρες. 

Προβλήθηκαν οκτώ (8) ταινίες. 

• «Βραδιές κινηματογράφου στις γειτονιές της πόλης μας» από  25 έως και  29 Ιουνίου 

2021. Προβολή ταινιών σε φουσκωτή οθόνη για τους κατοίκους της γειτονιάς. Παρουσιάστηκαν 

πέντε ταινίες στις εξής πλατείες:   

Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής  (περιοχή Ψαλίδι) 

Πάρκο Μεσογείων και Δάφνης 
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Πάρκο Ελευθερίας Νέα Φιλοθέη 

Πλατεία Εργατικών κατοικιών 

Πλατεία Κερκύρας ή Ιθάκης (Μ. Χατζηδάκη Μ. Κάλλας Παξών) Η προσέλευση ήταν 

περίπου 120 άτομα ανά ταινία. 

▪Χριστουγεννιάτικα δρώμενα στους πεζόδρομους του Εμπορικού Κέντρου για μικρούς και 

μεγάλους στις 19/12/2021. Ξωτικά μουσικοί, ξυλοπόδαροι και κάθε λογής καλλιτέχνες του δρόμου 

πλημμύρισαν τους πεζόδρομους για να προσφέρουν Χριστουγεννιάτική διάθεση.  

Προκειμένου να υποστηριχθεί η  πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα  της Διεύθυνσης 

Αθλητισμού & Πολιτισμού το Τμήμα προέβη στη σύνταξη των παρακάτω μελετών: 

 Αρ. Μελέτης: 13/2021  « Ενοικίαση Εξεδρών για Αθλητικές-     

         Πολιτιστικές-Εθνικές κλπ. Εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου» 

 Αρ. Μελέτης :16/2021 «Εκτύπωση φυλλαδίων – αφισών – καρτών – προσκλήσεων κ.λπ. 

προωθητικού - διαφημιστικού υλικού για Αθλητικές– Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου 

Αμαρουσίου και ειδικές εκτυπώσεις (ταμπέλες) για τις προσόψεις –προθήκες των μουσείων». 

Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Τμήματος συντάχθηκαν οι εξής μελέτες: 

 Αρ. Μελέτης:  1/2021  « Ενοικίαση ταινιών on line» 

 Αρ. Μελέτης :  6/2021 « Παρουσίαση Κινηματογραφικών ταινιών» 

 Αρ. Μελέτης : 24/2021 « Αμοιβές Καλλιτεχνών για Εκδηλώσεις του     

         Δήμου Αμαρουσίου        

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

       Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν ορισθεί από τον Ο.Ε.Υ του Δήμου το τμήμα μεριμνά 

κυρίως για την υλοποίηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων που συνήθως κορυφώνονται με κάποια 

εκδήλωση η γιορτή. Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του Δήμου μας προκειμένου να κάνει τις 

ανάλογες μελέτες και εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ή 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.  

Σχεδιάζει, υποστηρίζει και υλοποιεί πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Δέχεται και 

αρχειοθετεί διάφορες προσφορές για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από τις οποίες επιλέγει όταν 

χρειαστεί τις πλέον συμφέρουσες.  

Συνεργάζεται και επικοινωνεί με τις υπηρεσίες του Δήμου για την αποτελεσματική διοργάνωση 

εκδηλώσεων όπως με τα τεχνικά συνεργεία για ‘δανεισμό’ ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, συντηρητών, 
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υπαλλήλων καθαριότητας. Οργανώνει απονομές επαίνων , χρηματικών βραβείων σε περίπτωση 

διάκρισης αξιόλογων έργων τέχνης στις εκάστοτε εκθέσεις. 

Επικοινωνεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και λοιπούς φορείς για πιθανή 

χρηματοδότηση, επιχορήγηση και υποστήριξη των εκδηλώσεων με υλικά και άλλα μέσα ακόμα και 

δωρεάν παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων. Λόγω της πανδημίας (covid 19) αναγκαστήκαμε να 

ακυρώσουμε αρκετές ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις ιστορικού και θρησκευτικού χαρακτήρα.          

Σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία της Δημόσιας υγείας  που τέθηκαν τεθεί από τον ΕΟΔΥ 

υποχρεωθήκαμε να πραγματοποιήσουμε λιγότερες πλην αξιόλογες εκδηλώσεις και ακόμα λιγότερα 

προγράμματα από τα προϋπολογισμένα. 

Αναλυτικότερα, κατά το έτος 2021 το Τμήμα Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων:  

Διαχειρίστηκε περίπου 200 εισερχόμενα έγγραφα (κυρίως προσφορές καλλιτεχνικών σχημάτων), 50 

έγγραφα εσωτερικής διακίνησης (υπηρεσίες Δήμου εσωτερικές και περιφερειακές) καθώς και 

αρκετές συναντήσεις συνδιασκέψεις. Πολλαπλάσιες δε, ήταν οι τηλεφωνικές επαφές. 

Διοργάνωσε ή παρείχε ουσιαστική αρωγή στις εξής εκδηλώσεις: 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνδιοργανώσεις έτους 2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

O κατά φαντασίαν ασθενής 30 Ιουνίου Κήπος  Βορέειου 

Βιβλιοθήκης 

περίπου 100 

Συναυλία Jazz 2 Ιουλίου Κήπος  Βορέειου 

Βιβλιοθήκης 

περίπου 100 

Συναυλία συμφωνικής 

ορχήστρας  

Νovarte 

6 Ιουλίου Κήπος  Βορέειου 

Βιβλιοθήκης 

περίπου 100 

Συναυλία συμφωνικής 

ορχήστρας 

«Μουσική βραδιά στον κήπο» 

8 Ιουλίου Κήπος  Βορέειου 

Βιβλιοθήκης 

περίπου 100 

Συναυλία Jazz  Jeepers 15 Ιουλίου Κήπος  Βορέειου 

Βιβλιοθήκης 

περίπου 100 

Θεατρική παράσταση « Ο Πέτρος 

και ο λύκος» 

10 Σεπτεμβρίου Κήπος  Βορέειου περίπου 100 
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Βιβλιοθήκης 

Θεατρική παράσταση «CINE» 11 Σεπτεμβρίου Κήπος  Βορέειου 

Βιβλιοθήκης 

περίπου 100 

Γιάννης Ζουγανέλης «Καιρός για  17 Σεπτεμβρίου Κήπος  Βορέειου περίπου 100  

αγάπες και αγκαλιές»  Βιβλιοθήκης  

Εορτασμός επετείου της 

«28ης Οκτωβρίου 1940» 

28 Οκτωβρίου Μνημείο Ηρώων περίπου  1000 

 κατά 

μήκος του δρόμου 

59η Πανελλήνια Έκθεση 

Κεραμικής. 

21 Νοεμβρίου Κέντρο 

Κεραμικής 

(αιθ. Γαρδέλη) 

100  

(με προσκλήσεις) 

«Χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

latin jazz & swing 6μελής μπάντα 

14 Δεκεμβρίου Πλατεία 

Ευτέρπης  

ΗΣΑΠ 

περίπου 100 

Μουσικό συγκρότημα 

«Mr Bachata» 

17 Δεκεμβρίου Πλατεία 

Ευτέρπης ΗΣΑΠ 

περίπου 100 

«XANA  ZOO  Xριστούγεννα  στη 

Χοραλία 

19 Δεκεμβρίου Κέντρο 

Κεραμικής  

(αίθουσα ΤΟΛ) 

περίπου 70 

«Μουσική συναυλία με τον Stk» 21 Δεκεμβρίου Πλατεία 

Ευτέρπης  

ΗΣΑΠ 

περίπου 150 

Συνέταξε τις παρακάτω μελέτες, τις εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακολούθησε τις 

συμβάσεις που υπογράφηκαν για την ορθή εκτέλεσή τους:  

Αρ. Μελέτης:  5/2021 «Παροχή ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων  

Δήμου Αμαρουσίου» 

 Αρ. Μελέτης:  7/2021 «Αμοιβές Θεατρικών Θιάσων για εκδηλώσεις του Δήμου  

Αμαρουσίου» 

Αρ. Μελέτης: 9/2021 «Αμοιβές καλλιτεχνών για εκδηλώσεις του Δήμου  
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Αμαρουσίου» 

Αρ. Μελέτης: 10/2021 «Αμοιβές καλλιτεχνών για εκδηλώσεις του Δήμου  

Αμαρουσίου» 

Αρ. Μελέτης:  17/2021 «Φωτογράφηση και επεξεργασία εικόνων έργων τέχνης πανελλήνιας έκθεσης 

Κεραμικής» 

Αρ. Μελέτης:  18/2021 «Δαπάνες εστίασης για πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου  

Αμαρουσίου» 

Αρ. Μελέτης:  23/2021 «Αμοιβές Θεατρικών Θιάσων για εκδηλώσεις του Δήμου  

Αμαρουσίου» 

Αρ. Μελέτης:  25/2021 «Αμοιβές συγκροτημάτων – τραγουδιστών για εκδηλώσεις Δήμου 

Αμαρουσίου» 

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 ΚΕΔΑ. 

Συμμετέχουν περίπου 700 μαθητές και διδάσκουν περίπου 90 καθηγητές.   

Eπίσης η Συγκρότηση και λειτουργία της Δημοτικής Χορωδίας «Τερψιχόρη   

Παπαστεφάνου» 

Στο Τμήμα Ωδείου επίσης έχει ανατεθεί: 

• Η λειτουργία Φιλαρμονικής  Ορχήστρας Δήμου Αμαρουσίου, για την συγκρότηση της οποίας έχει 

συναφθεί σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας VTGS ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( Γενικές Υπηρεσίες Προσωπικού για το Δημόσιο). 

Η Φιλαρμονική ορχήστρα συμμετείχε κατά την διάρκεια του έτους 2021 στις εξής εκδηλώσεις:  

1. 6 Ιανουαρίου    Θεοφάνια-Αγιασμός υδάτων 

2. 25η Μαρτίου  Εθνική εορτή 

3. 30 Απριλίου   Επιτάφιος στο Κοιμητήριο 

4. 30 Απριλίου  Επιτάφιος στον Μητροπολιτικό Ναό 

5. 7 Μαΐου     Εορτασμός Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής Ψαλιδίου     

6. 9 Μαΐου   Ιερά Πανήγυρις  Αγ. Θωμά 

7. 23 Iουνίου Εορτή Ι. Ναού  Αγ. Ιωάννη (ΚΑΤ) 
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8. 1 Ιουλίου  Εορτή Ι. Ναού Αγ. Αναργύρων 

9. 15 Αυγούστου  Εορτή Δεκαπενταύγουστου 

10. 24 Αυγούστου  Εορτή Ι. Ναού  Αγ. Κοσμά 

11. 29 Αυγούστου Εορτή Αγ. Ιωάννη (Πέλικα) 

12. 8 Σεπτεμβρίου Εορτή Ι. Ναού Νεραντζιώτισσας 

13. 28η Οκτωβρίου   Εθνική Εορτή 

14. 6  Δεκεμβρίου Εορτή Ι. Ναού Αγ. Νικολάου 

15. 10 Δεκεμβρίου Αφή Χριστουγεννιάτικου Δέντρου (πλατεία Ευτέρπης) 

16. 12 Δεκεμβρίου Αφή Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Ψαλίδι 

17. 15  Δεκεμβρίου Εορτή Ι. Ναού Αγ. Ελευθερίου 

18. 19 Δεκεμβρίου Κάλαντα στα νοσοκομεία «Σισμανόγλειο, Αμαλία  

                  Φλέμινγκ» 

19. 20 Δεκεμβρίου  Κάλαντα στον οίκο ευγηρίας ΑΚΤΙΟΣ 

20. 22 Δεκεμβρίου Μουσικοί περίπατοι στην πόλη 

21. 24 Δεκεμβρίου Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα (πλατεία Ευτέρπης) 

22. 31 Δεκεμβρίου   Κάλαντα στον Δήμαρχο  

  Αρκετές παραστάσεις ακυρώθηκαν  - παρά την προετοιμασία και τις σχετικές πρόβες – λόγω των 

περιοριστικών μέτρων της πανδημίας.  

➢Συνέταξε και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την υπ’ αριθμ. 14/2021 μελέτη με τίτλο 

«Δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας Φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

Δήμου Αμαρουσίου» και παρακολούθησε τη  σύμβαση που υπογράφηκε για την ορθή εκτέλεσή της. 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα Μουσεία του Δήμου παρέμειναν κλειστά για αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος έως 13 Μαϊου 2021). Αυτό, είχε σαν 

αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα ενώ η 

επισκεψιμότητα να μειωθεί αρκετά. Γιορτάστηκε και διαδικτυακά η Παγκόσμια Ημέρα των Μουσείων 

(18 Μαϊου), ενώ πραγματοποιήθηκαν το ετήσιο Φεστιβάλ  

Θεάτρου Σκιών τον Σεπτέμβριο και η Χριστουγεννιάτικη παράσταση Καραγκιόζη το Δεκέμβριο, με 

περιορισμένο αριθμό θεατών και σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα του ΕΟΔΥ. 
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Σπαθάρειο Μουσείο  

 Αρχειοθετήσεις, αποδελτιώσεις άρθρων, 

 Ενημέρωση ιστοσελίδας  Μουσείου (διαδικτυακές και άλλες εκδηλώσεις), 

 Καταγραφή στατιστικού δελτίου επισκεψιμότητας,  

 Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, 

 Καταγραφή και ενημέρωση απαιτούμενων εργασιών, φθορών, βλαβών και συντηρήσεων, 

 Διεκπεραίωση αλληλογραφίας με Ελλάδα και εξωτερικό μέσω e-mail με θέμα τον Ελληνικό 

Καραγκιόζη, 

 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης φιγούρας Σπαθάρειου - (σχέδιο Ε. Σπαθάρη) - για 

χαρτοκοπτική, στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για το κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση, με σκοπό 

τη διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος, 

 Παραχώρηση χρήσης φιγούρων και σκηνικών μπερντέ – (σχέδια Ε. Σπαθάρη) – για την 

πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικου εργαστηρίου με θέμα το θέατρο σκιών στην Ομάδα 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής  

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), 

 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 ξένο θέατρο σκιών,  

 Ρεπορτάζ, συνέντευξη Μ. Σπαθάρη στο διαδικτυακό περιοδικό «Η πόλη ζει»,  

 Πλάνα του Μουσείου από τηλεοπτικό συνεργείο του Δήμου εν όψει έκδοσης Λευκώματος από 

το Δήμο Αμαρουσίου, 

 Ραδιοφωνική συνέντευξη Μ. Σπαθάρη (03/12/21) στο σταθμό Ράδιο Ένωση 97,3 – εκπομπή 

Αίνιγμα, για το Μουσείο και τους Σπαθάρηδες η οποία μεταδόθηκε και στη Γερμανία . Η 

εκπομπή είχε μεγάλη ακροαματικότητα ενώ τα μηνύματα ανήλθαν σε 657, 

 Συνέχεια σχεδιασμού 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”, 

 Αρωγή σε φοιτητές για την υλοποίηση διπλωματικής εργασίας και έρευνας πάνω σε κείμενα 

και μουσικές του μπερντέ, 
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 Εισηγήσεις προς έγκριση και απόφαση για δράσεις και ανάγκες λειτουργίας του Μουσείου, 

 Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Σπαθάρειου Μουσείου (Σπαθάρεια , 

διαδικτυακές παραστάσεις, χριστουγεννιάτικη παράσταση κ.λ.π) συντάχθηκαν οι παρακάτω 

μελέτες : 

Αρ. Μελέτης:  2/2021 «Αμοιβές καραγκιοζοπαιχτών για συμμετοχή σε παραστάσεις Θέατρου σκιών» 

Αρ. Μελέτης:  11/2021 «Αμοιβές καραγκιοζοπαιχτών για συμμετοχή σε παραστάσεις Θέατρου σκιών» 

Αρ. Μελέτης:  26/2021 «Αμοιβές καραγκιοζοπαιχτών για συμμετοχή σε παραστάσεις Θέατρου σκιών». 

 Επίβλεψη εργασιών συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας και υπηρεσίας πρασίνου 

 Επισκευή κλιματιστικού γραφείου κάτω ορόφου 

 Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων  και εκτυπωτών με επίβλεψη του τμήματος 

Πληροφορικής, από ιδιωτική εταιρεία, 

 Αναβάθμιση υπολογιστή από το τμήμα Πληροφορικής 

 Ελαιοχρωματισμός μικρού αμφιθεάτρου και αύλειου χώρου εν όψει των Σπαθαρείων έτους      

              2021 από συνεργεία του Δήμου 

 Καλλωπισμός αύλειου χώρου εν όψει των Σπαθαρείων 2021 από συνεργεία του Δήμου 

 Ειδικά, σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές σχολείων, πραγματοποιήθηκαν με 

λίγα άτομα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το διάστημα που παρέμειναν ανοιχτά τα 

Μουσεία. 

 Διαδικτυακή ξενάγηση – ενημέρωση σε Α.Μ.Ε.Α του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας (22/03/21), 

 Διαδικτυακή ξενάγηση στο τμήμα Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι διαδικτυακών παραστάσεων Καραγκιόζη - (17-23/05/21    

              και 02-06/06/21) - στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων  

              (18/05/2021) ενώ το Μουσείο ήταν ανοικτό στο κοινό από τις 09:00 μέχρι τις 20:00, 

 Επίσκεψη επιτροπής από  Γαλλικό Σχολείο και Ουρσουλίνες, στα πλαίσια προγράμματος 

Erasmus, 

 Σύνταξη άρθρου για την εφημερίδα «Αθμόνιο Βήμα» εν όψει ειδικής έκδοσης για τα Μουσεία 

της πόλης, 

 Συμμετοχή με ομιλία Μ. Σπαθάρη στη διημερίδα του Δήμου (8 και 9/11) με τίτλο «Διαχρονικό 

Μαρούσι – Η ταυτότητα της πόλης», 

 Συνεργασία με την εφημερίδα «Εστία» για την κυκλοφορία ετήσιου ημερολογίου με φιγούρες Ε      

              Σπαθάρη, από παλιότερη έκδοση του Σπαθάρειου, (έτους 2005), 
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 Χριστουγεννιάτικη παράσταση Καραγκιόζη (13/12/21) στο Κέντρο Σύγχρονης 

 Κεραμεικής  Αμαρουσίου.  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με κρατήσεις και βάσει  των μέτρων   

             του Ε.Ο.Δ.Υ . Την παράσταση παρακολούθησαν 150 θεατές. 

 Κατά την περίοδο που ήταν ανοικτά  τα Μουσεία, (από 13/05/21), οι μαθητές ήταν 84 ενώ οι 

ατομικοί επισκέπτες ανήλθαν στους 296. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2021 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 22ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ «ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2021» 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΗΡΩΪΚΑ ΕΡΓΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

- ΩΡΑ 

30 Αυγούστου έως 04 Σεπτέμβρη, ώρα 19:30 στις 30/8, ώρα  

20:00 από 31/8 – 04/9 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δευτέρα 30/8:     Έναρξη Φεστιβάλ – Χαιρετισμός    

Αντιδημάρχου, κ. Γιάννη Νικολαράκου 

Παράσταση θεάτρου σκιών από τον Σωκράτη Κοτσορέ 

Τρίτη 31/8:  παράσταση από τον Πάνο Καπετανίδη 

Τετάρτη  1/9: παράσταση από τον Τάσο Γεωργίου 

Πέμπτη 2/9: παράσταση από τον Παναγιώτη  

Χατζηαναγνώστου 

Παρασκευή  3/9: παράσταση από τον Άγγελο Αλιμπέρτη 

Σάββατο 4/9: Λήξη Φεστιβάλ – Χαιρετισμός Αντιδημάρχου  

Αθλητισμού & Πολιτισμού, κ. Γιάννη Νικολαράκου 

Παράσταση από τον Γιάννη Νταγιάκο – Φιλική συμμετοχή 

του «έμψυχου Καραγκιόζη», ηθοποιού, Τάκη Βαμβακίδη.  

Αφιέρωμα στους: Ευγένιο Σπαθάρη και πρόσφατα θανόντος,  

Μίκη Θεοδωράκη 

ΧΩΡΟΣ Στην έδρα του Μουσείου Θεάτρου Σκιών «Ευγένιος  

Σπαθάρης» - Θέατρο «Ευγένιος Σπαθάρης» (Βορείου Ηπείρου 

27 & Μεσογείων – Κοκκινιά Αμαρουσίου). 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Μουσείο Θεάτρου Σκιών «Ευγένιος Σπαθάρης» Δ.Α. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Χαιρετισμοί: Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Πολιτισμού, κος  

Γιάννης Νικολαράκος 

Παρουσίαση: Μένια Σπαθάρη 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΘΕΑΤΩΝ 

1η μέρα: 100 άτομα 

2η μέρα: 141 άτομα 

3η μέρα: 158 άτομα 

4η μέρα: 150 άτομα 

5η μέρα: 154 άτομα 

6η μέρα: 200 άτομα 

Συνολικά:  903 θεατές 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ  

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ «COVID 19», ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ  

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 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. 
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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 όλων των 

παραστάσεων από την ιστοσελίδα του Δήμου με μεγάλη 

επιτυχία για τους θεατές που λόγω της πανδημίας 

προτίμησαν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ από το σπίτι. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Τυπώθηκαν προσκλήσεις,- προγράμματα και αφίσες. 

ΑΡΧΕΙΟ Πραγματοποιήθηκε φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση όλων 

παραστάσεων και δρώμενων του φεστιβάλ από συνεργάτες 

του Γραφείου Τύπου του Δήμου. 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

 Αντικατάσταση λαμπτήρων. 

 Ειδική απεντόμωση των εκθεμάτων  

 Προσφορά εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές επισκέπτες 

 Αναζήτηση πληροφοριών, τόσο μέσω διαδικτύου όσο και βιβλιογραφικά , σχετικών με   

              τη θεματολογία του Μουσείου. 

 Αρχειοθετήσεις, καταχωρήσεις άρθρων  

 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Mobile Culture 

 Απάντηση σε ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακού του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 

 Απάντηση σε  ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακού του Τμήματος Εφαρμοσμένης   

                           Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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 Εργασίες συντήρησης εκθεμάτων (οινόπνευμα σε ερπετά, καθαρισμός πτηνών κλπ) 

 Αναπαραγωγή υλικού για τους επισκέπτες του Μουσείου 

 Δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές επισκέπτες. ➢Εορτασμός    

              Παγκόσμιας ημέρας Μουσείων (18/05/21). Το Μουσείο ήταν ανοικτό στο κοινό από τις  

              09:00 μέχρι τις 20:00. 

 Διάθεση του χώρου για φωτογράφιση  

 Καταγραφή στατιστικού δελτίου επισκεψιμότητας (για τις ημέρες που το μουσείο ήταν  

              ανοικτό). 

 Καταγραφή Φίλων του Μουσείου 

 Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη 

 Για την ορθή λειτουργία του Μουσει=ου συντα= χθηκε η υπ  ́αριθμ. 4/2021 μελε=τη με τι=τλο  

             «Εργασίες εξειδικευμένης απεντόμωσης των ταριχευμένων εκθεμάτων του Μουσείου  

             Φυσικής Ιστορίας» 

 Αρωγή στους μαθητές σχολείων που συμμετέχουν στα προγράμματα του καλοκαιρινού  

              camp του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στο χώρο του Μουσείου 

 Σύνολο επισκεπτών: 662 

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 

❖ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ 2021 

Το ΙΛΜΑ το 2021 εμπλούτισε τόσο τη μουσειακή συλλογή όσο και τη συλλογή των βιβλίων που 

διαθέτει. 

Συλλογή Αντικειμένων 

 Αποδοχή δωρεάς 4 αντικειμένων στην κατηγορία “υφαντά”. 

 Παραλαβή & καταγραφή νεοεισερχόμενων εκθεμάτων στο μητρώο τεκμηρίωσης. 

Συλλογή Βιβλιοθήκης  

Η βιβλιοθήκη του ΙΛΜΑ εμπλουτίστηκε με νέους τίτλους βιβλίων και εγχειριδίων. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των νέων τίτλων προήλθε από δωρεές πολιτών και προσφορές Οργανισμών (ICOM, Δήμος 

Λυκόβρυσης-Πεύκης, Εκδόσεις Αμαρυσία κ.α). Συνολικά αποκτήθηκαν 16 νέοι τίτλοι λαογραφικού, 

ιστορικού και μουσειολογικού περιεχομένου.  

 Αποδοχή δωρεάς βιβλίων και καταγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο της συλλογής 

βιβλίων του μουσείου.  

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
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Το ΙΛΜΑ σχεδίασε και υλοποιεί σε μικρή κλίμακα εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε 

οργανωμένες επισκέψεις σχολείων με στόχο τη βιωματική μάθηση και την επαφή με την παράδοση 

και τον λαϊκό πολιτισμό. Οι εκπαιδευτικές δράσεις έχουν ως έναυσμα εκθέματα του μουσείου όπως 

είναι οι παραδοσιακές φορεσιές, ο αργαλειός κ.α. Ενδεικτικοί τίτλοι δραστηριοτήτων: “Ρόκα μου 

βάστα το μαλλί… σφοντύλι στριφογύρνα!”, «Φτιάχνω το δικό μου Υφαντό». 

 ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Την περίοδο Μάϊος-Δεκέμβριος 2021 πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις σε μεμονωμένους επισκέπτες 

και 3 οργανωμένες ξεναγήσεις σε σχολεία οι οποίες εμπλουτίστηκαν με εκπαιδευτικές δράσεις (π.χ. 

ζωγραφική, βιωματικές δραστηριότητες).  

 Εορτασμός  Παγκόσμιας ημέρας Μουσείων, (18/05/21). Το Μουσείο ήταν ανοικτό στο κοινό 

από τις 09:00 μέχρι τις 20:00. 

 Συνολικός αριθμός επισκεπτών: 98 (80 ανήλικοι και 18 ενήλικες). 

❖ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Εσωτερικές συνεργασίες: Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης (παροχή ειδών οργάνωσης                

              βιβλιοθήκης), Τμήμα Αθλητικής  Ανάπτυξης (παροχή υλικών για υλοποίηση εκπαιδευτικών    

               δράσεων). 

 Εξωτερικές συνεργασίες: Συνεργασία με το ελληνικό παράρτημα του Διεθνούς Συμβουλίου  

              Μουσείων ICOM-Ελληνικό Τμήμα-παροχή οδηγών οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων. 

❖ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Κατά το έτος 2021 έλαβαν χώρα:  

 Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων: υδραυλικές εργασίες, ξυλουργικές εργασίες, 

εργασίες ελαιοχρωματισμού αποκατάστασης μέρους της όψης του κτιρίου κ.α. 

 Εργασίες συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού: καυστήρα, κλιματιστικού, αναγόμωση 

πυροσβεστήρων κλπ.  

 Τεχνικές εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

Το 2021 οργανώθηκαν 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. 

Λόγω της πανδημίας covid-19, το 2021 η Βιβλιοθήκη λειτούργησε από  Ιανουάριο έως και Μάιο, μόνο 

για επιστροφές βιβλίων κατόπιν ραντεβού. Τους μήνες που επιτρεπόταν η λειτουργία  της και πάντα 

τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας covid-19, πραγματοποιήθηκαν: 
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Ομάδες Ανάγνωσης 

Μια φορά τον μήνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οργανώθηκαν ομάδες ανάγνωσης στον χώρο 

της Βιβλιοθήκης.  

Στο πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων διαβάστηκαν και συζητήθηκαν τα κάτωθι βιβλία: 

 25/01/02021  Χρήστος Κυθρεώτηςl / Εκεί που ζούμε: Με τη συμμετοχή  του συγγραφέα 

 08/02/2021   Άλφρεντ Ντέμπλιν / Βερολίνο Αλεξάντερκλατς 

 22/02/2021 Μιχάλης Μοδινός / Η σχεδία & το πλέγμα . Με τη συμμετοχή του συγγραφέα 

 08/03/2021 Εριχ Μαρία Ρεμάρκ/ Η δύναμη της αγάπης 

 22/03/2021 Ιστορία σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας 

 05/04/2021 Μ. Καραγάτσης / Αίμα χαμένο και κερδισμένο 

 19/04/2021 Μίμης Φωτόπουλος- Ο ποιητής , ο εικαστικός 

 10/05/2021 Φράνσις Σκοτ Φιτζεραλντ / Τρυφερή είναι η νύχτα 

 24/05/2021 Γιώργος Κατσίμπαλης και η γενιά του 30’ 

 07/06/2021 Χένρι Μίλλερ / Ο κολοσσός του Μαρουσιού 

 28/06/2021 Παρουσίαση πρώτων ελληνίδων πεζογράφων, Ελισάβετ Μουτζάν – Μαρτινέγκου 

αυτοβιογραφία. 

(Η παρουσίαση και συζήτηση πραγματοποιήθηκε στον κήπο της Βορέιου Βιβλιοθήκης, 

ολοκληρώνοντας την αναγνωστική χρονιά) 

 04/10/2021 Lucia Berlin / Οδηγός για οικιακούς βοηθούς 

(Η παρουσίαση και συζήτηση πραγματοποιήθηκαν στον κήπο της Βορέειου Βιβλιοθήκης) 

 08/11/2021  Χαβιέρ θέλκας / Οι στρατιώτες της Σαλαμίνας 

 13/12/2021 Μερσε Ροδορεδα / Πλατεία διαμαντιού 

Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά με συγγραφείς – έγιναν ομαδικές μελέτες με πολύ 

καλά αποτελέσματα . Η λέσχη παρέμεινε κοντά στα μέλη της αυτήν την δύσκολη περίοδο. 

 Το σύνολο των συμμετοχών στις συναντήσεις της ομάδας ανάγνωσης, που πραγματοποιήθηκαν στο 

χώρο της Βιβλιοθήκης, ήταν 60 άτομα. 

Παιδική Ομάδα Ανάγνωσης 

Συνεχίζοντας τον  κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων και  διαδραστικών παραμυθιών, η Βορέειος 

Βιβλιοθήκη διοργάνωσε:  

Εκπαιδευτικές διαδικτυακές δράσεις για παιδιά και εφήβους 
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• Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021  

           «Το δικό μου Μικροσκόπιο» εργαστήριο θετικών επιστημών 

Ένα διασκεδαστικό εργαστήριο που έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να φτιάξουν το δικό τους 

μικροσκόπιο και να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες του .   

• Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021  

     «Το έδαφος κάτω από τα πόδια σου» εργαστήριο Θετικών Επιστημών Σε αυτό το εργαστήριο 

τα παιδιά ανακάλυψαν τα μυστικά που κρύβονται κάτω από τα πόδια μας . Γιατί το έδαφος και τα 

στρώματά του είναι πολύ σημαντικά για τη ζωή στη γη; 

• Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 

           «Ζούλα – φύσα – χόρεψε » εικαστικό εργαστήριο 

Ένα εικαστικό εργαστήριο που συνέδεσε την κυκλαδική τέχνη με τις σύγχρονες δημιουργίες 

διασήμων εικαστικών. 

• Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021   

           «Ένας κόσμος πάνω από το κεφάλι σου…καπέλα, στέμματα, κράνη και άλλα συναφή» 

εργαστήριο ενδυματολογίας 

Τα παιδιά ταξίδεψαν στην Αρχαία Ελλάδα, στην Ιαπωνία, στην Κίνα και στην Ινδία, γνώρισαν την 

προέλευση του καπέλου και συνάντησαν ιππότες και όχι μόνο. 

 

• Σάββατο  06 Μαρτίου 2021 

              «Εδώ  Λυσικράτη  (Αρχαίο θέατρο- χιτώνας  και μάσκα )» εργαστήριο ενδυματολογίας 

Τα παιδιά ταξίδεψαν στην Αρχαία Ελλάδα για να γνωρίσουν τους ιδιαίτερους τρόπους ένδυσης της 

εποχής. 

• Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 

«Ανακαλύπτοντας τον κόσμο του Θεόφιλου» εργαστήριο εικαστικών ‘Ένα εργαστήριο – 

γνωριμίας με τον ζωγράφο Θεόφιλο. 

• Σάββατο 10 Απριλίου 2021 

«Καλά κρυμμένα μυστικά και ιστορίες μεγάλων ζωγράφων» εργαστήριο εικαστικών 

Τα παιδιά ανακάλυψαν τα κρυμμένα μυστικά μέσα από τους πίνακες και τα εξιστόρησαν. 

• Σάββατο 24 Απριλίου  2021 

«Ανάσταση με χίλιους τρόπους!» διαπολιτισμικό εργαστήριο 

Ήθη και έθιμα που αφορούν τον εορτασμό και την έννοια της Ανάστασης. Πως γιορτάζουν την 

Ανάσταση στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. 
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Συνολικά υπήρξαν 161 συμμετοχές στα διαδικτυακά εργαστήρια, για παιδιά και εφήβους.  

Διαδικτυακές διαδραστικές αφηγήσεις 

Η Βορέειος Βιβλιοθήκη  σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου,  

διοργάνωσε διαδικτυακές διαδραστικές αφηγήσεις  για τα παιδιά της πόλης μας.  

Πέντε Σάββατα , πέντε  διαδικτυακές συναντήσεις γεμάτες  δράση.  Οι μικροί μας φίλοι,  από 4- 6 ετών  

οδηγήθηκαν σ’ ένα κόσμο μαγικό , με οδηγό την αγάπη τους  για το  βιβλίο. Ένας λύκος, ένα χταπόδι, 

ένα δέντρο , μία κουκουβάγια,  ένα καπέλο και ένας ντέντεκτιβ   μας ξετύλιξαν την κόκκινη κλωστή 

του παραμυθιού.   

• Σάββατο  20 Φεβρουαρίου 2021 

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη , η ιστορία  έναν λύκο θα συναντήσει.  Μια ιστορία 

όπου τα παιδιά  είχαν ενεργό ρόλο και  βοήθησαν στην εξέλιξή της,  μέσα από το θεατρικό , το 

μουσικοκινητικό και αισθητηριακό παιχνίδι  έδωσαν λύση στο πρόβλημα του ήρωα της ιστορίας μας. 

• Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 

Μπαίνεις λυπημένος και βγαίνεις ευτυχισμένος, μπαίνεις θυμωμένος και βγαίνεις πιο ήρεμος, μπαίνεις 

φοβισμένος και βγαίνεις ατρόμητος.   Ένα εργαστήρι βασισμένο σε μία ιστορία που  

δραματοποιήθηκε  από τα  ίδια τα παιδιά μέσα από αυτοσχεδιασμούς και κινητικά παιχνίδια.  

• Σάββατο 17 Απριλίου 2021 

Μέτρα μέχρι το οχτώ. Οχτώ πόδια , οχτώ παλαμάκια, οχτώ κουτάλες, οχτώ μαράκες, οχτώ σκούπες. 

Ένα χταπόδι σκανταλιάρικο ήρθε να μας ταράξει την ησυχία μας. Φωνάζοντας δυνατά: ΖΑ -ΒΟ- 

ΛΙΕΣ!!!! Ζαβολιές σημαίνει γέλιο, σημαίνει παιχνίδι , σημαίνει χορός, σημαίνει ευτυχισμένο παιδί.  

• Σάββατο 8 Μαΐου 2021 

 Ένα δέντρο μεταμφιέζεται , κάθε εποχή και μία αλλιώτικη μεταμφίεση. Τι μεταμφίεση έχει το 

Φθινόπωρο; Τον  Χειμώνα; Την Άνοιξη ; Το Καλοκαίρι; Η σοφή κουκουβάγια  μας έδωσε απαντήσεις 

μέσα από τα παιχνίδια της. 

• Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 

 Ο πιο γνωστός ντέντεκτιβ ψάχνει  να βρει την αλήθεια . Μέσα από φιλοσοφικά ερωτήματα και 

περιπέτειες  κατάφερε  να  βρει τελικά την απάντηση στο ερώτημα που βασανίζει  ολόκληρη την 

ανθρωπότητα «Ποιος ο αληθινός σκοπός της ζωής»; 

 Συνολικά στις  διαδικτυακές αφηγήσεις συμμετείχαν  91 παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 

εκπαίδευσης. 

Τους καλοκαιρινούς μήνες στον προαύλιο χώρο της Βιβλιοθήκης  φιλοξενήθηκαν οι πολιτιστικές 

εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού, καθώς και οι εξής 

εκδηλώσεις:  
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Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 - Αποσπάσματα από όπερες. Κλασσική Ορχήστρα νέων Δημοτικού 

Ωδείου Αμαρουσίου. 

Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 - Ελληνική Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου 

σε αξέχαστες μελωδίες. 

Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 - Ορχήστρα Κιθαριστών Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου. 

Πέμπτη  17 Ιουνίου 2021 - Συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Θεόδωρου 

Αμπατζόγλου και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού & Πολιτισμού, για την παρουσίαση του  

Καλοκαιρινού Πολιτιστικού Προγράμματος της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου 

Αμαρουσίου. 

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 -  Συνάντηση του Δημάρχου κ. Θ. Αμπατζόγλου με τις νέες και νέους που 

απαρτίζουν το 1ο  Φόρουμ Νέων του Δήμου 

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 - Διοργάνωση Πολιτιστικής βραδιάς με συνοδεία φαγητού από τον  

Περιβαλλοντικό Φιλοζωικό Σύλλογο Αμαρουσίου 

 Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 - Βιβλιοπαρουσίαση  του βιβλίου « Η ψηφιακή εποχή » του 

Οικονομολόγου Γ. Τόλιου. 

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 - Εκδήλωση από το ΝΠΙΔ  Ε.Π.Α.Ψ.Υ με στόχο την ευαισθητοποίηση 

της κοινότητας στην κατάθλιψη, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος ενάντια στην κατάθλιψη 

και την αυτοκτονία. 

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου  2021 - Ομάδα ανάγνωσης Βορέειου Βιβλιοθήκης  Παρουσίαση της συλλογής 

διηγημάτων της Lucia Berlin « Οδηγίες για οικιακές βοηθούς » 

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 - Πρόγραμμα Περιπατητικών Διαδρομών σε σημαντικούς σταθμούς 

της πόλης 

Οικία Εργαστήριο Γ. Τσαρούχη 

Οικία Κατσίμπαλη 

Εκκλησάκι Αγίου Δημητρίου 

Βορέειος Βιβλιοθήκη 

Ολυμπιακή Πινακοθήκη 

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 - Επανάληψη 1ης Περιπατητικής Πολιτιστικής Διαδρομής 

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 - Εκπαιδευτικά – Διαδικτυακά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. 

Το μυστήριο με τη βασιλόπιτα (εργαστήριο θετικών επιστημών) 

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 - Χριστούγεννα στο σπίτι των Delaway.  

Χριστούγεννα διαφορετικά από τα άλλα (εικαστικό εργαστήριο) 
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Συμμετείχαν στις πολιτιστικές δράσεις 1700 άτομα τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας 

κατά της πανδημίας covid- 19 . 

 Το 2021 έγινε δανεισμός  1873 τόμων βιβλίων. 

 Επισκέφτηκαν το αναγνωστήριο 841 άτομα. 

 Το έτος 2021 έγινε εγγραφή  50 νέων μελών. 

Ο συνολικός αριθμός εγγραφών μέχρι 31/12/2021 ήταν 5.947.  

 Συνολικά, κατά τη διάρκεια του έτους 2021, συμμετείχαν σε όλα τα προγράμματα και τις δράσεις της 

Βορέειου Βιβλιοθήκης, 2853   χρήστες. Για την υποστήριξη των εκδηλώσεων της Βορέειου 

Βιβλιοθήκης συντάχθηκαν οι εξής μελέτες: 

Αρ. Μελέτης:  12/2021 «Ενοικίαση καρεκλών για Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις της 

Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου» 

Αρ. Μελέτης:  21/2021 «Αμοιβές εμψυχωτών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βορέειου 

Βιβλιοθήκης». 
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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 

 

Προσωπικό 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης στελεχώνεται συνολικά με πενήντα (56) υπαλλήλους (μόνιμοι 

15, Ι.Δ.Α.Χ.25, Ι.Δ.Ο.Χ 2, Ο.Α.Ε.Δ 1, και με συμβάσεις COVID 13 άτομα. 

Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού  

Αρμοδιότητες 

 Καταρτίζει τον προϋπολογισμό. 

 Καταρτίζει και παρακολουθεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης. 

 Μεριμνά για τις αναμορφώσεις του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. 

 Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

 Μεριμνά για τις αναμορφώσεις του. 

 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. 

Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων   

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Εσόδων 
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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 αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

Ανταποδοτικά  Τέλη  & Τ.Α.Π.  

 Εκδίδει βεβαιώσεις περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας σε περιπτώσεις μεταβίβασης 

της κυριότητος πάσης φύσεως ακινήτων. 

 Βεβαιώνει το ΤΑΠ στους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. 

 Βεβαιώνει το ΤΑΠ 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 Καθ/τας & Φωτισμού. 

 Φροντίζει για την βεβαίωση του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 

 Διενεργεί διορθώσεις – μεταβολές τ.μ.  στην εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ   

 Παραλαμβάνει από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους τις αποστελλόμενες καταστάσεις 

ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, ΦΗΧ & ΤΑΠ και διενεργεί έρευνα για την βεβαίωση αυτών σε 

χρηματικούς καταλόγους και είσπραξη μέσω Δήμου. 

 Φροντίζει για την λήψη αποφάσεων προς επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων 

χρεών. 

 Εισηγείται δια του Δημάρχου προς την Οικονομική Επιτροπή κατά τον μήνα Νοέμβριο κάθε 

έτους τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθ/τας και Φωτισμού (ανταποδοτικά) 
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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 στην Οικονομική Επιτροπή 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 (Ν2946/01 άρθρο 8 παρ).     

 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 3Ν2946/2001) (β)  από την εκμετάλλευση διαφημιστικών 

χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και 

υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001). 

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. 

 Επιμελείται της αποστολής προς την ΑΑΔΕ καταστάσεων για τη συλλογή φορολογικών 

στοιχείων των υπόχρεων στο ανωτέρω Δημοτικό Τέλος. 

 Επιμελείται τη βεβαίωση των οφειλών από το Δημοτικό Τέλος Επιτηδευματιών. 
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 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  ́ ψη= φισμα,  ανακυ= κλωση αυτοκινη= των , παρα= βολο αδειω= ν καταστημα= των,  καθαρισμο= ς 

οικοπέδων, τεύχη δημοπράτησης, τέλη διέλευσης οπτικών ινών,  έσοδο για μαιευτήριο άμεσης 

αποστολής, μισθωμάτων κ.λπ.). 

 Παραλαμβάνει αιτήματα από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικού Κοιμητηρίου και συντάσσει 

χρηματικούς καταλόγους τελών χρήσης Νεκροταφείου που αφορούν σε τέλη :α) αγοράς και 

συντήρησης  οστεοθηκών και οικογενειακών ταφών, β) ανόρυξης και εξωραϊσμού ταφών και 

σε δικαιώματα : α) τοποθέτηση και συντήρηση οικογενειακών ταφών, β) ενταφιασμού σε 

οικογενειακούς τάφους γ) ενταφιασμού γενικά. 

 

Όσον αφορά τα προς είσπραξη τέλη από το Τμήμα Διαχ/σης Εσόδων για το έτος 2021 δεν επήλθαν 

αλλαγές και παρέμειναν οι ίδιοι συντελεστές ως προς την χρέωση των τελών καθαριότητας & 

φωτισμού και ως προς τα τέλη του Κοιμητηρίου επήλθε μία διορθωτική αλλαγή ως προς την παράταση 

του χρόνου εκταφής όπως αυτά περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες: 

Α) ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

 

 ΧΡΕΩΣΕΙΣ 2021 ΧΡΕΩΣΕΙΣ 2020 

 ΑΔΣ 282/2020 

 

ΑΔΣ 468/2019 

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 

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 
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5 Για ταφή-φιλοξενία (συγγενικών προσώπων 

νεκρών) 

  

5α Σε οικογενειακό 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    

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 φύλαξη οστών στο οστεοφυλάκιο, ετησίως30,00 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 65,00 65,00 

Ε΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

1 Σε οικογενειακούς τάφους   

1α Α  ́θε=σης ετησι=ως 60,00 60,00 

1β Β  ́θε=σης ετησίως 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 
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1. Για το έτος 2020 και βάσει της υπ’ αριθ. 452/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου τα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού ορίσθηκαν ως εξής : 

 

 

Κ α τ η γ ο ρ ί ες  α κι ν ή τ ω ν  Σ υ ν τ ελ ε σ τ ή ς  

1 .  Ο Ι Κ Ι Ε Σ  &  ΚΟ Ι Ν Ο Χ Ρ ΗΣ Τ Ο Ι  Χ Ω ΡΟ Ι  Ο Ι ΚΙ Ω Ν  1 , 2 8  € / μ 2 

2 .  ΚΟ Ι Ν Ω ΦΕ Λ Η ,  Μ Η  

Κ Ε Ρ ΔΟ Σ ΚΟ Π Ι Κ Α , ΦΙ Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι ΚΑ 

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Α ,  Σ Υ Λ ΛΟ ΓΟ Ι  

1 , 2 8  € / μ 2 

3 .  Γ Ε Ν Ι Κ ΗΣ  Χ ΡΗ ΣΗ 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 ΗΓ Ο ΡΙ Α/ ΚΟ Ι Ν Ο Χ Ρ Η ΣΤ Ο Ι  Χ Ω ΡΟ Ι  6 , 4 0  € / μ 2 

Β  Κ Α Τ ΗΓ Ο ΡΙ Α/ ΚΟ Ι Ν Ο Χ Ρ Η ΣΤ Ο Ι  Χ Ω ΡΟ Ι  4 , 8 7  € / μ 2 

Γ  Κ Α Τ ΗΓ Ο ΡΙ Α/ Γ ΚΑ Ρ Α Ζ  ( Β + Γ)  /  Ε Ρ ΓΟ Τ ΑΞ Ι Ο /   

Κ Ο Ι Ν Ο Χ Ρ Η ΣΤ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι  

3 , 6 0  € / μ 2 

Δ  Κ Α Τ ΗΓ Ο ΡΙ Α  ΓΚΑ Ρ Α Ζ  ( Α )  Κ Α Τ Η ΓΟ Ρ Ι Α Σ 6 , 2 0  € / μ 2 

 

 

 

2. Για το έτος 2021 και βάσει της υπ’ αριθ. 262/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου τα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού ορίσθηκαν ως εξής : 

 

Κ α τ η γ ο ρ ί ες  α κι ν ή τ ω ν  Σ υ ν τ ελ ε σ τ ή ς  

1 .  Ο Ι Κ Ι Ε Σ  &  ΚΟ Ι Ν Ο Χ Ρ ΗΣ Τ Ο Ι  Χ Ω ΡΟ Ι  Ο Ι ΚΙ Ω Ν  1 , 2 8  € / μ 2 

2 .  ΚΟ Ι Ν Ω ΦΕ Λ Η ,  Μ Η  

Κ Ε Ρ ΔΟ Σ ΚΟ Π Ι Κ Α , ΦΙ Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι ΚΑ 

1 , 2 8  € / μ 2 
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Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Α ,  Σ Υ Λ ΛΟ ΓΟ Ι  

3 .  Γ Ε Ν Ι Κ ΗΣ  Χ ΡΗ ΣΗ 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 ΗΓ Ο ΡΙ Α/ ΚΟ Ι Ν Ο Χ Ρ Η ΣΤ Ο Ι  Χ Ω ΡΟ Ι  6 , 4 0  € / μ 2 

Β  Κ Α Τ ΗΓ Ο ΡΙ Α/ ΚΟ Ι Ν Ο Χ Ρ Η ΣΤ Ο Ι  Χ Ω ΡΟ Ι  4 , 8 7  € / μ 2 

Γ  Κ Α Τ ΗΓ Ο ΡΙ Α/ Γ ΚΑ Ρ Α Ζ  ( Β + Γ)  /  Ε Ρ ΓΟ Τ ΑΞ Ι Ο /   

Κ Ο Ι Ν Ο Χ Ρ Η ΣΤ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι  

3 , 6 0  € / μ 2 

Δ  Κ Α Τ ΗΓ Ο ΡΙ Α  ΓΚΑ Ρ Α Ζ  ( Α )  Κ Α Τ Η ΓΟ Ρ Ι Α Σ 6 , 2 0  € / μ 2 

 

Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών  

 

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 2021 ήταν 3.239  Χρηματικά Εντάλματα. 

 Το έτος 2021 πληρώθηκαν οφειλές παλαιοτέρων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε)  ύψους 494.606,17 € 

έναντι ποσού 965.966,46 € το έτος 2020. 

 Μεριμνά για τη σύσταση, ενεργοποίηση και απόδοση της Πάγιας Προκαταβολής. 

  Εκδίδει Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 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 κέντρο 

κόστους. 

 Τροφοδοτεί τις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών με τα ζητούμενα οικονομικά 

στοιχεία. 
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 Μεριμνά για την τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του Δημόσιου Λογιστικού και του 

Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος. 

 

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 

 

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 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 ΔΟΥ 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. 

 Πληρώνει τα χρηματικά εντάλματα του Δήμου και του Νομικού  Προσώπου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ). 

 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). 
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 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 σύμφωνα με Α.Δ.Σ. 

 Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας. 

 

Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων  

Αρμοδιότητες 

 

 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόδοση ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΟΙΠΑΔΑ 

(Επιχορήγηση από Δήμο. Πόρους από ΚΑΠ κλπ). 

 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του προϋπολογισμού του 

ΟΚΟΙΠΑΔΑ, 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 (ΔΕΠ) κλπ. 

 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόδοση ποσού από το Δήμο προς τις 

σχολικές επιτροπές (Επιχορήγηση από Δήμο. ποσά από ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ΦΗΧ 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 το 2021 ήταν: 
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 Η περαιτέρω μείωση των ελλειμμάτων και το νοικοκύρεμα των οικονομικών του δήμου. 

 Η αναζήτηση νέων εσόδων. 

 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  τα 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. 

 

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 
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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 2021, 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 2022. 

 Συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 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 με την αρ. 

271/2021 ΑΔΣ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

 Συνεχής παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ψηφίστηκαν   (8) 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 του έτους  2021 αποδεικνύουν 

ότι οι προϋπολογισμοί εκτελούνται με βάση τους ετήσιους στόχους που τίθενται και πιο 

συγκεκριμένα υπάρχει θετική απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος για το έτος 2021 της τάξης 

του 33,91%. 

 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 στο πλαίσιο των  συμβατικών 



149 
 
 

      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. 

 

2.Απολογιστικα στοιχεία οικ. έτους 2021 

                                

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2021 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.369.932,00 37% 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.944.676,66 5% 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΟΕ 6.212.100,12 7% 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  2.226.056,30 3% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  7.884.265,82 9% 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  34.103.218,75 40% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  85.740.249,65 100% 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ; 

31.369.932,00; 

36%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ; 

3.944.676,66; 5%
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΟΕ; 

6.212.100,12; 7%ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ; 

2.226.056,30; 3%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ; 

7.884.265,82; 9%

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ; 

34.103.218,75; 

40%

ΕΣΟΔΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2021
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2021 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  39.445.112,26 74,60% 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  5.468.068,91 10,34% 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε  494.606,17 0,94% 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  7.467.097,02 14,12% 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  0,00 0,00% 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  0,00 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ  52.874.884,36 100,00% 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ ; 

39.445.112,26; 

75%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ; 

5.468.068,91; 

10%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Π.Ο.Ε ; 

494.606,17; 1%

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ; 

7.467.097,02; 

14%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2021

 

3. Υλοποίηση προϋπολογισμού 
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Με την περαίωση του έτους διαχείρισης στις 31-12-2021, τα ποσοστά υλοποίησης του 

προϋπολογισμού, που έκλεισε ισοσκελισμένος στα 141.596.517,64 ευρώ ανά κεφάλαιο έχουν ως 

ακολούθως: 

 

 

Ως προς τα Έσοδα: 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Β:Π 

141.596.517,64 128.365.350,06 90,65% 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε:Π 

141.596.517,64 85.740.249,65 60,55% 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε:Β 

128.365.350.06 85.740.249,65 66,79% 

 

 

 

 

Ως προς τις Δαπάνες: 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε:Π 
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141.596.517,64 53.024.984,86 37,45% 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Χ.Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ Π:Π 

141.596.517,64 52.874.884,36 37,34% 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Χ.Ε. ΠΟΣΟΣΤΟ Π:E 

53.024.984,86 52.874.884,36 99,71 

 

 

 

141.596.517,64

53.024.984,86 52.874.884,36

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Χ.Ε

ΕΞΟΔΑ 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟΔΩΝ  

Τελικά 

Προϋπ/σθέ

ντα με 

Αναμ/σεις 

Τελικά 

Βεβαιωθέντα 

Εισπραχθέν

τα 

Εισπρακτέα 

Υπόλοιπα 

Ι. ΕΣΟΔΑ     

Τακτικά (Κ.Α 0 + 

Κ.Α. 21) 39.096.534,95 38.561.274,28 37.531.157,62 1.030.116,66 

Έκτακτα (Κ.Α.1+ 

Κ.Α. 22) 11.220.990,02 

               

4.179.956,80 3.995.551,16 184.405,64 

Εισπράξεις από 

ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 46.859.458,92 

                

    43.577.315,17 2.226.056,30 41.351.258,87 

Εισπράξεις Υπερ 

Δημοσίου και 

Τρίτων 10.316.315,00 7.943.585,06 7.884.265,82 59.319,24 

Χρηματικό 

Υπόλοιπο 34.103.218,75 34.103.218,75 34.103.218,75 0,00 

Σύνολο Εσόδων 
141.596.517,64   128.365.350,06 

   

85.740.249,65 42.625.100,41 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΞΟΔΩΝ 

Προϋπ/σθέν

τα με 

Αναμ/σεις 

Ενταλθέντα 
Πληρωτέα 

μέχρι  

Υπόλοιπα 

Πληρωτέα 

Αδιάθετες 

Πιστώσεις 

Υπερβάσε

ις 

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

 

Σύνολο Εξόδων 

140.222.368,2

4 53.024.984,86 

52.874.884,3

6 150.100,50 87.197.383,38 0,00 

Αποθεματικό 1.374.149,40 0,00 0,00 0,00 1.374.149,40 0,00 

Σύνολο Εξόδων 141.596.517,64 53.024.984,86   52.874.884,36 

                       

              150.100,50     88.571.532,78 0,00 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

Γενικός 

Λογαριασμός 

Υπόλοιπο 

Έναρξης 

Σύν 

Εισπράξεων 

 Σύν 

Πληρωμών 

Ταμειακό 

Υπόλοιπο 

ΤΑΚΤΙΚΑ 10.420.914,06 45.862.185,07 

   

46.285.256,

37 9.997.842,76 



155 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.103.218,75

51.637.030,90

52.874.884,36

32.865.365,29

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 20.142.795,11       2.421.906,83 

     

2.841.344,2

1 

         

19.723.357,73 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 3.539.509,58       3.352.939,00 

3.748.283,7

8 3.144.164,80 

 

34.103.218,7

5 51.637.030,90 

52.874.884,

36 32.865.365,29 



156 
 
 

 

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

1. ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

              1) Έλεγχος και παρακολούθηση των κατωτέρω μισθωτηρίων συμβάσεων-συμφωνητικών 

ακινήτων που μισθώνονται από τον Δήμο Αμαρουσίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του:  

 Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Εκπαιδευτικού Κέντρου. 

 Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου. 

 Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Αθλητικού Πολυχώρου.  

  Μίσθωση οικοπέδου για τη στέγαση Τμήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής &  

Τμήματος της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου. 

 Μίσθωμα χώρου για σταθμό αυτοκινήτων στην Πλατεία Ευτέρπης. 

 Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο). 

      2) Έλεγχος και παρακολούθηση των μισθωτηρίων συμβάσεων-συμφωνητικών ακινήτων που 

εκμισθώνει ο Δήμος Αμαρουσίου όπως:  

 Μίσθωση ακινήτου για το Ανθοπωλείο του Δημοτικού Κοιμητηρίου. 

 Μίσθωση ακινήτου για το Κυλικείο του Δημοτικού Κοιμητηρίου. 

 Μίσθωση ακινήτου για το Κυλικείο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 

 Μίσθωση ακινήτου του Κυλικείου του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγ. Θωμά. 

 Μίσθωση χώρου για τη λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου «Μίμης Φωτόπουλος», Ο.Τ. 495, 

σύμφωνα με τον Ν.4229/2014. 

 Μίσθωση υπογείου χώρου στάθμευσης (Πάρκινγκ Α.Β Βασιλόπουλου). 

 Μίσθωση κοινόχρηστων χώρων 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 τη μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων Δήμου  

          Αμαρουσίου. 

      γ) Εκτίμησης - Καταλληλόλητας για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση  

         ακινήτων Δήμου Αμαρουσίου. 
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     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» κατά το έτος 2021 για τη:  

 Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αμαρουσίου. 

 Μίσθωση οικοπέδου - ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(ΣΜΑ) του Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης 

απορριμμάτων. 

 Έγκριση διενέργειας παραστάσεων στον χώρο λειτουργίας Δημοτικού Κινηματογράφου «Μίμης 

Φωτόπουλος», Ο.Τ. 495, σύμφωνα με τον Ν.4229/2014 για το χρονικό διάστημα, Μάιο έως 

Σεπτέμβριο 2021. 

     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 2020 και  

    β) κατάρτιση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022. 

    7) Αλληλογραφία με πολίτες, Διευθύνσεις Δήμου, Υπουργεία, υπηρεσίες άλλων Δήμων, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 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 Νομική υπηρεσία. 

  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.                                                                          

  11) Έλεγχος και ενημέρωση στοιχείων (ψηφιοποίηση νέων και επικαιροποίηση παλαιότερων 

ψηφιοποιημένων εγγράφων) στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης στοιχείων 

ακίνητης περιουσίας. 
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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. 

 Φύλαξη σχολικών κτιρίων. 

 Καθαρισμός σχολείων. 

 Εποπτεία των Συλλόγων  Γονέων. 

 Παρελάσεις. 

 

2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

i. Στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου το σχολικό έτος 2020-2021 λειτουργούσαν 55 

δημόσιες σχολικές μονάδες και 1 Ι.Ε.Κ.  

ii. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: 

 16 Νηπιαγωγεία, 5 Παραρτήματα αυτών 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: 

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» και «Σχολική Επιτροπή Β’/βάθμιας 

Εκπαίδευσης» σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/2010, Τ.Α’). 

 

Β. Έργο των Σχολικών Επιτροπών 
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Το Έργο των Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006,Τ.Β’) και του άρθρου 5 

του Ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α )́, ο= πως κα= θε φορα=  ισχυ= ει. 

Ειδικότερα έργο των Σχολικών Επιτροπών είναι: 

 η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των 

αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς 

αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.),  

 η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε 

είδους εξοπλισμού τους, 

 η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό 

Σχολικών Κτηρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλισμό και από το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, 

 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 2021 

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 Υπουργει=ου Εσωτερικω= ν ο= που 

καθορίζεται «η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και η ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»,  

2. Οι επιχορηγήσεις που αποδόθηκαν στις σχολικές επιτροπές για το έτος 2021, είναι οι εξής: 

2021 

ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 ΕΤΟΥΣ 2021 

495.627,46€ 

2 
ΑΜΟΙΒΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 

ΕΤΟΥΣ  2021 
29.244,04€ 

3 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΕΤΟΥΣ  2021 

170.643,65€ 
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4 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Φ.Η.Χ. 

ΕΤΟΥΣ 2021 
602.356,12€ 

5 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ 33.634,47€ 

ΑΠΟΔΟΘΕΝ ΠΟΣΟ 

ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 
1.297.871,27€ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Τακτική απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές A' KATANOMH   

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης   57.565,51€ 

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης   64.167,36€ 

    121.732,87€ 

Τακτική απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές B' KATANOMH   

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης   58.800,66€  

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης                  65.510,57€  

    

                        

124.311,23€ 

Τακτική απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ   

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης   61.541,16€ 

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης   69.202,43€ 

    130.743,59€ 

Τακτική απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ   

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας   56.066,93€ 
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Εκπαίδευσης 

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης   62.772,84€ 

    118.839,77€ 

 

495.627,46€ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

1η Επιπλέον επιχορήγηση σε Σχολικές 

Επιτροπές 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης   15.420,75€ 

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης   17.265,15€ 

    32.685,90€ 

2η Επιπλέον επιχορήγηση σε Σχολική 

Επιτροπή 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ   

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης   

               

948,57€  

    

         

948,57€ 

  33.634,47€ 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 9.959,29€   

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 7.380,93€  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 11.903,82€ 

  29.244,04€ 



162 
 
 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για την 

επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ) 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2021   

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας Εκπαίδευσης 

               

76.111,32€  

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας Εκπαίδευσης   

               

94.532,33€  

  

             

170.643,65€ 

 

ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΦΗΧ) ΕΤΟΥΣ 2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟ 

Απόδοση φόρου ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων, στις Σχολικές Επιτροπές για 

λειτουργικές δαπάνες και για 

συντήρηση και επισκευή σχολικών 

κτιρίων. 

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

01/12/2020-

31/12/2020 
27.059,61 

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

01/12/2020-

31/12/2020 
30.157,69 

 

01/12/2020-

31/12/2020 
57.217,29 

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

01/01/2021-

31/3/2021 
69.647,16€ 

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

01/01/2021-

31/3/2021 
77.634,68  
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01/01/2021-

31/3/2021 
147.281,84€ 

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

01/4/2021-

30/6/2021 
80.853,28  

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

01/4/2021-

30/6/2021 
90.125,93€ 

  

01/4/2021-

30/6/2021 
170.979,21 € 

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

01/7/2021-

30/9/2021 
62.633,19€ 

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

01/7/2021-

30/9/2021 
70.124,55€ 

  

01/7/2021-

30/9/2021 
132.757,74€ 

Σχολική Επιτροπή Α'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

01/10/2021-

30/11/2021 
44.404,42€ 

Σχολική Επιτροπή Β'/βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

01/10/2021-

30/11/2021 
49.715,62€ 

  

01/10/2021-

30/11/2021 
94.120,04€ 

 

                                                                                                                         602.356,12€ 

 

3. Τεχνικές Εργασίες και προμήθειες που αφορούν στις σχολικές μονάδες 

Οι τεχνικές εργασίες και προμήθειες που πραγματοποιήθηκαν στα σχολικά κτήρια το έτος 2021, 

αποτυπώνεται  αναλυτικά  στους σχετικούς απολογισμούς των  Σχολικών Επιτροπών. 

4. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Αμαρουσίου 

Παροχή διοικητικής υποστήριξης  στην  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Αμαρουσίου. 

H Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου ενέκρινε το έτος 2021 τα εξής θέματα: 

 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

                                                        Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη χωροταξικής κατανομής προνηπίων για την εγγραφή τους στα     
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                  Νηπιαγωγεία και αποφοίτων στην Α’ τάξη Δημοτικού. 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη χωροταξικής κατανομής Δημοτικών Σχολείων στην Α’ τάξη    

                  Γυμνασίου και αποφοίτων Γυμνασίου στην Α’ τάξη Λυκείου. 

 

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

                                                         Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 

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

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 

2021, των Α /́βα= θμιων και Β /́βα= θμιων σχολείων ( Α’ Κατανομή ). 

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

Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του 

προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο για τους μήνες Ιανουάριο  – 

Μάρτιο 2021. 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 01/12/2020 μέχρι 

31/12/2020, από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.), στις Σχολικές Επιτροπές 

του Δήμου Αμαρουσίου και απόδοση ποσού στη Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Αμαρουσίου, ως υπόλοιπο των μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020». 

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

                                                    Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 

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

Αμαρουσίου για το έτος 2020. 

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

Αμαρουσίου για το έτος 2020. 

 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

                                                             Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 01/01/2021 μέχρι 

31/3/2021, από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.), στις Σχολικές Επιτροπές του 

Δήμου Αμαρουσίου». 

 

 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

                                                  Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 

2021, των Α /́βα= θμιων και Β /́βα= θμιων σχολει=ων ( Β’ Κατανομη=  ). 

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

Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του 

προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο για τους μήνες Απρίλιο  – 

Ιούνιο 2021. 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

                                                Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 

ΘΕΜΑ 1ο: Ίδρυση Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων Αμαρουσίου για το σχολικό έτος 2021-

2022.  

ΘΕΜΑ 2ο: Μεταφορά της σχολικής μονάδας του 10ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου, στο νέο 

διδακτικό χώρο, επί της οδού Ιερού Λόχου 3Α. 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του σχολικού χώρου του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου 

στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών. 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του προαύλιου χώρου του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου 

στον Α.Ο.  Τριφυλλιακός Πολύδροσου. 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ  και του κλειστού 

γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Αμαρουσίου για τη διεξαγωγή αθλητικών 

δραστηριοτήτων στο  Αθλητικό Σωματείο «ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

 

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 

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

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, έτους 

2021. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 01/4/2021 μέχρι 30/6/2021, 

από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου».

   

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

Ανάγκη ανέγερσης των σχολικών κτιρίων του 6ου Λυκείου Αμαρουσίου και 11ου Δημοτικού Σχολείου & 

12ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου. 
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8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 

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

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2021, των 

Α /́βα= θμιων και Β /́βα= θμιων σχολει=ων ( Γ’ Κατανομη=  ). 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης πέντε (5) αιθουσών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, 

στο σωματείο με την επωνυμία: «Η Γέφυρα της Γλώσσας – DETAALBRUG»  για τη διδασκαλία της 

Ολλανδικής Γλώσσας και Πολιτισμού.  

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του προαύλιου χώρου του 13ου Δημοτικού Σχολείου 

Αμαρουσίου, στον Σύλλογο Κατοίκων Πολυδρόσου, για την διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου & 2ου Λυκείου  

Αμαρουσίου ως και του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ στο «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  

για την ανάγκη προπονήσεων των τμημάτων πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης την χρονική 

περίοδο από 1/09/2021 έως 31/07/2022. 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του προαύλιου χώρου του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου στον Α.Ο 

Τριφυλλιακό Πολύδροσου για την ανάγκη προπονήσεων των τμημάτων παίδων και εφήβων την 

χρονική περίοδο από 1/09/2021 έως 31/07/2022. 

 

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 01/7/2021 μέχρι 30/9/2021, 

από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου». 

ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση της με αριθ. 21/2021 απόφασης ΔΕΠΑ που αφορά στην «Έγκριση ή μη 

παραχώρησης πέντε (5) αιθουσών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, στο σωματείο με την 

επωνυμία: «Η Γέφυρα της Γλώσσας – DETAALBRUG» για τη διδασκαλία της Ολλανδικής Γλώσσας 

και Πολιτισμού».  

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της με αριθ. 23/2021 απόφασης ΔΕΠΑ που αφορά στην «Έγκριση ή μη 

παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου & 2ου Λυκείου  Αμαρουσίου ως και του 

ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ στο «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  για την ανάγκη 

προπονήσεων των τμημάτων πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης την χρονική περίοδο από 

1/09/2021 έως 31/07/2022». 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ή μη παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου & 2ου Λυκείου  

Αμαρουσίου ως και του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ στο «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ»  για την 

ανάγκη προπονήσεων των τμημάτων του για την χρονική περίοδο από 1/09/2021 έως 31/07/2022». 



167 
 
 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ή μη παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου & 2ου Λυκείου  

Αμαρουσίου ως και του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ στο «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΩΝ»  για την 

ανάγκη προπονήσεων των τμημάτων του για την χρονική περίοδο από 1/09/2021 έως 31/07/2022». 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη «Επιχορήγησης Σχολικής  Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Αμαρουσίου», έτους 2021.  

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Τρίτη 16 Νοεμβρίου  2021 

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

για το σχολικό έτος 2022-2023 με την Ίδρυση του 15ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου στην περιοχή Ν. 

Αμαρουσίου». 

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

για το σχολικό έτος 2022-2023». 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης αιθουσών πολλαπλών χρήσεων καθώς και προαύλιων χώρων 

όπου είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή αθλημάτων, για την υλοποίηση των Αθλητικών 

προγραμμάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΔΑ)». 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης με τίτλο: «Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 4ου 

Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου για την 

πραγματοποίηση μαθημάτων φωτογραφίας». 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη παραχώρησης με τίτλο: «Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 3ου 

Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου για διενέργεια εκλογών του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε  Αμαρουσίου». 

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση ή μη παραχώρησης με τίτλο: «Παραχώρηση μιας αίθουσας διδασκαλίας του 8ου 

Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αμαρουσίου για τις μηνιαίες 

συνεδριάσεις τους». 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1ο: «Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο προέρχεται Υπουργείο Εσωτερικών, ως 

επιχορήγηση  διεξαγωγής  εξετάσεων, για την απόκτηση  Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για 

Πολιτογράφηση». 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 2ο: «Χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην 

 Α  ́τα= ξη Γυμνασι=ου και αποφοι=των Γυμνασι=ου στην Α  ́τα= ξη Λυκει=ου, για το σχολικο=  ε=τος 2022-2023».  

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2021, των 

Α /́βα= θμιων και Β’/βα= θμιων σχολει=ων (Δ’ Κατανομη= ). 

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

Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος 

που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο για τους μήνες Σεπτέμβριο  – Δεκέμβριο, έτους 2021. 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2021, των 

Α /́βα= θμιων και Β’/βα= θμιων σχολει=ων και κατα=  προτεραιο= τητα για την κα= λυψη δαπανω= ν θε=ρμανσης. 

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 01/10/2021 μέχρι 30/11/2021, 

από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου». 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης του προαύλιου χώρου του 3ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, με 

σκοπό τη διεξαγωγή του αθλήματος μπάσκετ, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου 

(ΚΕΔΑ). 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του προαύλιου χώρου του 

5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, με σκοπό τη διεξαγωγή παραδοσιακών χορών, στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΔΑ). 

 

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

ή Δημοτικού Συμβουλίου αναλόγως τη διαδικασία που προβλέπεται  ανά περίπτωση. 

 

5. Σχολικοί Τροχονόμοι 

Το πρόγραμμα που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο υλοποιείται στον Δήμο μας μόνο σε 

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 στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης στους σχολικούς τροχονόμους 

το έτος  202,1 ανέρχεται στο ύψος των 29.244,04€. 
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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 2021 καταβλήθηκε στους δικαιούχους μισθωτές το ποσό των 592.008,08€ με το οποίο 

εξοφλήθηκαν και οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 

Εκμισθωτής, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)  

Συνολικό αποδοθέν ποσό έτους 2021, 482.802,04€ 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Εκμισθωτές, Αλεξάνδρα Φρεμεντίτη, Μισαήλ Μισαηλίδης και Αμαλία Μισαηλίδη 

Συνολικό αποδοθέν ποσό έτους 2021, 8.986,50€ 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 3ου-12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Εκμισθωτές, Σοφία – Ειρήνη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Αλέξης 

Παπαδόπουλος. 

Συνολικό αποδοθέν ποσό έτους 2021, 28.363,13€ 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 5ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Εκμισθωτής, Κωνσταντίνος Κώνστας. 

Συνολικό αποδοθέν ποσό έτους 2021, 37.817,51€ 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 18ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Εκμισθωτής, Εταιρία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» 

Συνολικό αποδοθέν ποσό έτους 2021, 34.038,90€ 

 

7.Φύλαξη Σχολικών Κτιρίων 

Στα Σχολικά Συγκροτήματα Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου  εργάζονται  

συνολικά εφτά (7) φύλακες, συγκεκριμένα δύο (2) φύλακες στην Α/βάθμια Εκπαίδευση και πέντε (5) 

φύλακες στην Β/βάθμια Εκπαίδευση. 
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8. Καθαρισμός Σχολείων 

 Με την αριθ.48392/26343/22-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής 

(ΦΕΚ 2110/31-12-2010,Τ.Α’) μεταφέρθηκαν στο Δήμο Αμαρουσίου από 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 ΙΔΑΧ απέμειναν στο Δήμο μας επτά (7) 

καθαρίστριες. 

Με την 50175/07-08-2020 ΚΥΑ 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 εκπαι=δευσης 

και για το διδακτικό έτος 2020-2021, πενήντα δύο (52) καθαρίστριες-καθαριστές με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  

Με την 2662/21-01-2021 απόφαση Δημάρχου, απασχολήθηκαν 10 άτομα, ως καθαριστές σχολείων.  

Με την 36681/22-09-2020 απόφαση Δημάρχου, απασχολήθηκαν 25 υποδειχθέντες άνεργοι από τον 

ΟΑΕΔ  έως και τις 21/5/2021, ως καθαριστές σχολείων.  

Με την 55472/26-07-2021 ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 

3352/τ.Β /́2021, προσλη= φθηκαν απο=  τον Δη= μο, για τα σχολει=α της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαι=δευσης 

και για το διδακτικό έτος 2021-2022, ογδόντα πέντε (85) καθαρίστριες-καθαριστές με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και δυο (2) επιπλέον καθαριστές/στριες για το 

ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 

Επίσης, για το διδακτικό έτος 2021-2022, απασχολούνται επιπλέον τέσσερις (4) καθαριστές με την 

ειδική πρόσληψη ορισμένου χρόνου λόγω COVID -19, καθώς απασχολήθηκε και μια (1) καθαρίστρια 

σε σχολική μονάδα, μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, έως τις 31/12/2021. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι από συνεχόμενα κρούσματα του κορωνοϊού που υπέστησαν οι 

καθαριστε=ς/στριες, καθ  ́ ο= λη τη δια= ρκεια της λειτουργι=ας των σχολικω= ν μονα= δων,  καταβλη= θηκε 

μεγάλη προσπάθεια από το Τμήμα μας, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα  καθαριότητας σε κανένα 

σχολείο.  

 

9.Σύλλογοι Γονέων. 

Το Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων 

και κηδεμόνων. 

Κατατίθενται στην υπηρεσία μας από τις Δ/νσεις των Σχολικών Μονάδων, τα πρακτικά 

νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών, των συλλόγων γονέων (αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών 

Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο φαίνονται οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωτές τους σε κάθε όργανο, 

κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη, καθώς και κατάσταση κατανομής των. 
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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.  

Η υποβολή των σχετικών στοιχείων για τη νομιμοποίηση των Συλλόγων Γονέων  βρίσκεται σε 

καθυστέρηση, λόγω των μέτρων προστασίας των πολιτών που επιβλήθηκαν από την Γενική 

Κυβέρνηση  για τη μη διασπορά της πανδημίας covid-19. 

 

10.Παρελάσεις    

Όσον αφορά  τις παρελάσεις το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε μια παρέλαση στις 28/10/2021.  

Το Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης είχε αναλάβει τη διοργάνωση και τον συντονισμό όλων 

των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα  

της παρέλασης που θεωρείται μια από τις πιο μεγάλες διοργανώσεις του Δήμου. 

Σημειώνουμε ότι, στον «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμαρουσίου» δεν προβλέπεται ως 

αρμοδιότητα του Τμήματός μας η διοργάνωση των παρελάσεων. 

 

            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 

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 2021 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, 

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.      
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 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, Επιτροπών Παραλαβής Εργασιών – 

Μεταφορών και της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο . 

 

 Πιο αναλυτικά οι προμήθειες και οι εργασίες για τις οποίες έγιναν ενέργειες από το Τμήμα 

Προμηθειών εντός του έτους 2021, είναι οι παρακάτω:   

 

 

 

 

Α.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΤΟΥΣ 2021 

Α/Α                                                           Είδος Ποσό 

1.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19 

16.500,00 

2.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» 

WWW.4412.GR 

2.000,00 

3.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ-ΚΟΠΗΣ  ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ,  

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΚΟΡΜΩΝ ΚΑΙ  ΚΛΑΔΙΩΝ  

ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ   ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ,  ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΤΗΝ 15 ΚΑΙ 16 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021. 

34.720,00 

4.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

64.660,00 
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ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

5.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ –ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

5.997,88 

6.  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α 24.204,80 

7.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E-POSTIRIXIS 

950,00 

8.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΒΑΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ICONTROLNET ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ 

2.000,00 

9.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8.903,21 

10.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

49.655,8 

11.  EΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

23.560,00 

12.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΗΜΙΚΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

24.428,00 

13.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 

3.410,00 

14.  ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ 

24.507,36 

15.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 13.922,72 

16.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 199.640,00 

17.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 24.800 

18.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 29.482,24 

19.  ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ04 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

6.200,00 

20.  ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ10 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

6.200,00 
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"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

21.  ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ14 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

6.200,00 

22.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

42.631,20 

23.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ              25.891,20 

24.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

498.48 

25.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΡΙΖΩΣΕΩΝ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 14.731,20  

26.  YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΧΟΡΗΓIΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

24.552,00 

27.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

24.676,00 

28.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

6.874,56 

29.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ 

ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

23.741,78 

 

30.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

4.141,60 

31.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε-DIMOS 

1.240,00 

32.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 

1429:2008 

14.400,00 

 

33.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ FORUM NEΩΝ 5.000,00 

34.  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ FORUM ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.204.4/2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 

12.400,00 
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35.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 24.781,40 

36.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

20.646,00 

37.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

23.882,40 

38.  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ 3.100,00 

39.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRAFFITI ΑΦΙΣΩΝ, 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ Κ.Λ.Π ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

24.581,51 

 

40.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

24.056,00 

41.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

22.800 

42.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΑΙΝΙΩΝ 2.999,56 

 

43.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ) 

5.208,00 

44.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (TRIBUTE  BAND-JEEPERS) 

4.141,60 

45.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

11.780,00 

46.  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 9.994,40 

47.  ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

49.705,40 

48.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

24.552,00 

49.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΡ.201.6/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

53.568,00 
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50.  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ANTIVIRUS 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η/Υ 

19.433,28 

51.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ¨ 

               1.240,00 

 

52.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΤΑΡΙΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

744,00 

53.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 

64.643,84 

 

54.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΟΜΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5001478  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2023   

18.166,00 

55.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ «5002032» 

17.918,00 

56.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ(ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2021) 

3.199,20 

57.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 4.999,68 

58.  ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ (OPEN MALL), ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

24.601,60 

 

59.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΜΗΣΕΩΝ ΤΟΜΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

8.042,64 

 

60.  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

24.800,00 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

61.  ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14.744,40 

62.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 27001:2013 

8.999,97 

63.  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ -ΑΦΙΣΩΝ-ΚΑΡΤΩΝ-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Κ.ΛΠ. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Κ.ΛΠ. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (ΤΑΜΠΕΛΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ-

ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

29.968,32 

 

64.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 34.782,00 

65.  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.-

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 

1.240,00 

66.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

2.499,84 

 

67.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 

& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

               13.731,36 

 

68.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

775,00 

69.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΗΜΟΤΗ 35.994,72 

70.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

4.705,8 

71.  ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

24.304,00 

 

72.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

61.292,82 

 

73.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 

 20.460,00 



178 
 
 

74.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

19.672,60 

 

75.  ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΕΙΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

4.984,80 

76.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ) 

36.536,60 

 

77.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

37.200,00 

78.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ/ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

37.000,00 

79.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΥ» 

14.909,86 

 

80.  ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

24.800,00 

81.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΘΩΜΑ 

24.490,00 

 

82.  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2021-

2027 ΑΠΌ ΤΟ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 21-27» ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ» «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΚΑΙ 

37.014,00 
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«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ» 

83.  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 2021 - 2025 

               24.800,00 

84.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

HORIZON EUROPE ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DIGITAL EUROPE ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

74.400,00 

85.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3389/2005 

62.000,00 

86.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

20.000,00 

87.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ 

4.000,00 

88.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

17.000,00 

89.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

1.500,00 

90.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΤΕΛΩΝ 

4.500,00 

91.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

1.000,00 

92.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

1.600,00 

93.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

1.240,00 
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94.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ACE ERP 

ECM (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ) 

4.000,00 

95.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

10.000,00 

96.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 

3.000,00 

97.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

2.400,00 

98.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  7.886,40 

99.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΛΕΥ-

ΤΕΝΝΙΣ) 

24.328,80 

100. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΜΕΣΩ 

ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA) 

14.880,00 

101. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

6.348,80 

102. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΓΙΑ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

11.160,00 

103. ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

3.720,00 

 

104. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 

1.399.96 

105. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ “ΔΗΜΟΣDATA 2.480,00 

106. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 14.867,60 

107. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 31.806,00 

108. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

23.987,80 

109. ΔΡΑΣΕΙΣ FORUM ΝΕΩΝ 9.839,40 

110. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

(ΠΟΛΥΕΤΗΣ) 

33.000,02 

 

111. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

165.000,10 
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(ΠΟΛΥΕΤΗΣ) 

112. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

29.760,00 

113. ΕΚΔΟΣΗ  ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ – ( ΜΑΡΟΥΣΙ «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ») 

19.928,00 

114. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO/IEC 

27035:2016 

24.180,00 

 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΕΤΟΥΣ 2021 

 

Α/Α Είδος Αξία 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

23.986,565 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 49.389,20 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

135.315,00 

 

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 68.163,03 

5. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 3.472,00 

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (PRESS CONTAINER) 73.656,00 

7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 18.800,00 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

5.952,00 

9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 4.868,24 

10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΖΩΩΝ 

2.951,20 

11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

538.160,00 

 

12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.388,80 
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13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ   ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

2.399,40 

 

14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ 9.858,00 

15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19 

50.371,20 

 

16. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19 

20.422,80 

 

17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

42.400,00 

18. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19 

64.182,40 

 

19. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  

ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 

11.535,47 

20. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

24.738,00 

21. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

                      

175.214,23 

 

22. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020»ΚΑΙ 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

1.400,00 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

/ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029645 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΒΑ ΚΩΔ.ΣΑ 2018ΣΕ09380054 

23. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 56.459,73 

24. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΑΡΟΥΣΙ 

1821-1827» 

49.989,60 

25. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

23.717,48 

26. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

19.964,40 

27. ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

19.150,56 

28. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, 

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α) 

477.160,25 

29. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ 4.960,00 

30. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 37.127,46 

 

31. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

156.383,84 

 

32. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ-

ΕΘΝΙΚΕΣ Κ.ΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

14.902,32 

33. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

654.979,93 

34. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

4.960,00 

35. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

19.997,73 

 

36. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, 45.362,15 
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 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

37. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CONTAINER ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2.999,56 

38. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΣΩΝ 

36.506,84 

 

39. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & 

ΠΑΝΕΛ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   

23.622,00 

40. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

735.034,27 

41. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

6.991,12 

42. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

4.216,00 

43. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  7.886,40 

44. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ -

ΤΕΤΡΑΚΟΠΤΕΡΟ (UAV-DRONEΑΣ 

3.310,80 

45. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 

9.804,68 

46. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 6.554,00 

47. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ  

34.071,83 

48. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

8.146,80 

49. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 

19.996,24 

50. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 37.200,00 

51. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

248.000,00 

52. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

10.035,32 
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53. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 37.131,80 

54. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ 

24.793,80 

55. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 32.785,60 

56. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ 

ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΈΓΚΑΙΡΗΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Α.Π. 19270/14-10-2020)» 

156.000,00 

57. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

288.920,00 

58. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

66.347,44 

59. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΟΛΟΥ(FMS) ΚΑΙ ΣΥΛΛOΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

5.580,00 

60. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 

6.670,49 

61. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. (ΠΟΛΥΕΤΗΣ) 

2.354.188,79 

 

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΤΟΥΣ 2020 -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 2021 

 

Α/Α Είδος Αξία 

1. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «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 

24.796,16 
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ΕΝΤΥΠΩΝ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.Λ.Π. ΓΙΣ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GREEN 

3. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ» Για Τις Υπηρεσίες E-Postirixis 

992,00 

4.  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ 

24.700,80 

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 24.143,60 

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (PORTAL) 19.840,00 

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 149.854,00 

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2.976,0 

9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

24.180,00 

 

10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

33.361,41 

11. TAΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ  (ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

118.474,93 

 

12. ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ E-DIMOS 

1.240,00 

 

13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

24.708,24 

 

14. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 7.440,0 

15. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

5.890,00 

16. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 23.999,21 

17. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΗΜΟΤΗ 72.913,24 

18. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

24.428,00 
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19. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 24508,10 

 

20. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ)» 

24.377,95 

21. AMOIBH ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11.851,85 

22. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 19.944,16 

 

23. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

24.738,00 

24. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

10.030,36  

 

25. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

24.800,00  

26. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

15.896,80 

27. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΥ 

22.280,12 

28. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

2020-2023 

24.676,00 

29. ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 899,00 

 

30. ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

40.188,40 

 

31. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

22.444,00 
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32. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

22.971,00 

33. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΕΩΝ ΤΟΜΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

663.4 

34. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

196.020,04 

 

35. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ¨ 

1.860,00 

 

36. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ –ΑΦΙΣΩΝ-ΚΑΡΤΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

Κ.ΛΠ. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Κ.ΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

19.992,52 

 

37. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ) 12.936,83 

38. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

2.499,84 

39. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 169.711,80 

 

40. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

17.900,64 

41. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ 

5.000,00 

42. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ 

4.000,00 

43. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

8.680,00 

44. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 

4.500,00 

45. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

999,44 

46. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

1.599,60 

47. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΑCE ERP ECM 

4.000,00  
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48. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

4.960,00 

49. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ANTIVIRUS 

5.353,08 

50. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

                1.486,76 

 

51. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΔΕΑ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 

24.428,00 

 

52. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΝΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

(SMART THEMATIC TOURISM), ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

22.754,00  

53. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

60.543,86 

 

54. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

«ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

ΟΠΣ «5002032» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2023 

24.676,00 

55. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.-

ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 

1.240,00 

 

56. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001-EΛΟΤ 

1429,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ISO 14001,EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 27001:2013 

18.650,00 

57. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18.399,12 

58. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 23.832,80 

 

59. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

48.353,80 

 

60. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

73.160,00 

61. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  

25.081,48  
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ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

62. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Μ.Τ. ΚΑΙ Η/Ζ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

11.978,40 

63. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

24.800,00 

64. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

24.614,00 

65. EΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

24.800,00 

66. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

4.967,60 

67. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

ΟΠΣ 5001478  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2023 

                 24.800,00 

 

68. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

19.846,20 

69. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 

45001:2018 

24.800,00 

70. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

21.948,00  

71. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ “ΔΗΜΟΣDATA 2.480,00 

 

72. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

24.800,00 

73. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Π.Ε.  ¨ΤΖΩΝ ΒΟΡΡΕ 

24.000,00 

74. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

22.390,68 

 

75. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ 9.566,60  
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ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

76. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ – ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΕΑ 

23.828,96 

 

77. 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 

78. 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 

 

79. 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 

80. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ 

23.000,00 

 

81. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΤΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

523.444,16 

82. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.449.983,80 

83. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

24.439,71 

84. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 122.256,87 

85. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

8.109,60 

 

86. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 9.897,06 

87. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

60.543,86 

 

88. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 4.960,00 
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ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

89. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ 

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ 

MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

45.694,00 

90. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ PRODESA 

16.800 

91. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ 3.852,38 

92. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

1.860,00 

 

Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 2021 

 

 

Α/Α Είδος Αξία 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ Κ.Λ.Π 2.500,00 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 52.425,092 

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ,ΣΠΟΡΩΝ κλπ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN 

41.162,42 

4. 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 

65.723,72 

 

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 23.996,23 

6. 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.) 

36.481,90 

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

50.256,51 
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ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΜΠΛΟΚ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ 

ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 

COVID-19 

557.136.96 

9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

19.965,74 

10. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – 

ΕΘΝΙΚΕΣ κλπ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

14.706,40 

11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

44.712,17 

 

12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

364.200,12 

13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

38.463,50 

14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ, 

ΒΟΛΛΕΫ, ΤΕΝΙΣ ΚΛΠ. 

19.944,16 

15. 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 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 

90.780,40 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029645 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5%  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ.ΣΑ 2018ΣΕ09380054 

16. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

24.498,22 

 

17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

24.659,88 

18. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ISOBOX) 22.444,00 

 

19. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 23.898,52 

20. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ 

261.124,16 

21. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

9.634,80 

22. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2.654.840,00 

23. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

48.842,05 

24. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

24.514,80 

25. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 20.088,00 

26. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ FCU, SPLIT UNIT ΚΑΙ ΚΚΜ» 

24.676,00 

27. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020»   

ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5029645 

684.000,00 
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ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

28. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

2.158.331,85 

29. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020»  ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5029645 ΜΕΣ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΙΔΗ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» 

       109.440,00 

 

 

30. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5.966,40 

31. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ 35.802,21 

32. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

358.679,27 

33. 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» 

293.831,98 

 

34. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (ΑΕΡΙΟ-ΥΓΡΟ 

ΧΛΩΡΙΟ- ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ-ΣΟΔΑ-ΚΡΟΚΙΔΟΤΙΚΟ Κ.ΛΠ. 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

23.663,96 

35. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ 

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

4.296.640,92 

36. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ 

237.948,56 
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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 

 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  930  εισαγωγές ειδών (111 στην κεντρική αποθήκη του Δήμου  

και 819 στην αποθήκη εξωτερικών συνεργείων ) και εκδόθηκαν 2.267 δελτία εξαγωγών ( 691 

από την κεντρική αποθήκη του Δήμου και 1.576 από την αποθήκη 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  

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 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 

572 
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δικαίωμα ταφής, όπως αυτό προβλέπεται από την σχετική περί 

τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου -

πλέον Οικονομική Επιτροπή  

2 

ΕΚΤΑΦΕΣ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ               

   Η εκταφή και ανακομιδή των οστών διενεργείται σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία  μετά την παρέλευση τουλάχιστον 

τριετίας από την ταφή 

468 

3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ/ΟΣΤΕΟΘΗΚΗ           

Η διαφύλαξη των ανακομιζόμενων οστών ενεργείται με αίτηση 

των ενδιαφερόμενων συγγενών με την καταβολή δικαιώματος 

οστεοφυλακίου, όπως αυτό προβλέπεται από την σχετική περί 

τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου -

πλέον Οικονομική Επιτροπή 

292 

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 ατελώς 

111 

5 ΕΚΤΑΦΕΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΔΙΑΛΥΤΩΝ 210 

6 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΤΑΦΟ (ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ)  

Χωνευτήριο ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του Κοιμητηρίου 

που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση οστών 

ανακομιζόμενων νεκρών, με αίτηση των συγγενών μετά την 

εκταφή ή υπηρεσιακά σε περιπτώσεις αδιαφορίας των 

ενδιαφερομένων. 

145 

7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 130 

8 

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΘΕΣΗ ΚΤΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ            

 (Με τις υπ αριθ.200, 202, 266/2021 αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου και τις  υπ αριθ.4,34,35,49,50,75/2021αποφάσεις 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

36 
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9 

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ                                                                                                

Επιτρέπεται η παράταση ταφής, μετά την παρέλευση της 

τριετίας,  μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέχρι δώδεκα 

μήνες κατόπιν έγκρισης της Δημοτικής Αρχής -  Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής 

67 

10 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ                                                                                                 

Σύνταξη καταλόγου με τους υπόχρεους για την καταβολή του 

ετήσιου δικαιώματος οστεοφυλακίου και διαβίβαση στην Δ/νση 

της Οικονομικής Διαχείρισης για την σύνταξη και βεβαίωση 

χρηματικού καταλόγου έτους 2021 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 

 

1.724 

11 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ                                                                      

Σύνταξη καταλόγου με τους υπόχρεους για την καταβολή του 

ετήσιου δικαιώματος παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

οστεοθηκών  και διαβίβαση στην Δ/νση της Οικονομικής 

Διαχείρισης για την σύνταξη και βεβαίωση χρηματικού 

καταλόγου έτους 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 

1.640 

12 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ  

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                                                                                                 

Σύνταξη καταλόγου με τους υπόχρεους για την καταβολή του 

ετήσιου δικαιώματος παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

οικογενειακών τάφων  και διαβίβαση στην Δ/νση της 

Οικονομικής Διαχείρισης για την σύνταξη και βεβαίωση 

χρηματικού καταλόγου έτους 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 

292 

13 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ  

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                                                                                                 

Σύνταξη καταλόγου με τους υπόχρεους για την καταβολή του 

ετήσιου δικαιώματος παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

οικογενειακών τάφων  και διαβίβαση στην Δ/νση της 

Οικονομικής Διαχείρισης για την σύνταξη και βεβαίωση 

χρηματικού καταλόγου έτους 2021 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 

395 
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14 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ  

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                                                                                             

Σύνταξη καταλόγου με τους υπόχρεους για την καταβολή του 

ετήσιου δικαιώματος παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 

οικογενειακών τάφων  και διαβίβαση στην Δ/νση της 

Οικονομικής Διαχείρισης για την σύνταξη και βεβαίωση 

χρηματικού καταλόγου έτους 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 

138 

15 

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 

Εισαγωγή & Εξαγωγή θανόντων στον ψυκτικό θάλαμο του 

Δημοτικού Κοιμητηρίου 

 

298 
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7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Το αντικείμενο της Δ/νσης 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 Δ/νσης 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 (5) Τμημάτων της Δ/νσης για το έτος 2021. 

 

1.ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Κατά το έτος 2021 εισήλθαν στο Τμήμα 235 έγγραφα που αφορούν στις γενικότερες αρμοδιότητες του 

Τμήματος. Ενδεικτικά τα πιο πάνω έγγραφα αφορούν: 63 έγγραφα για απαντήσεις σε αιτήματα Δημοτών και 

172 έγγραφα εξωτερικής αλληλογραφίας του Τμήματος  με άλλες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου 

(Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Περιφέρεια, Αναδόχους κ.λπ.)  

Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους 2021  συντελέστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος οι 

ακόλουθες ενέργειες:  

 

Αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Χαρών: 

• Απεστάλησαν στο Τμήμα Συνεργείων Δομημένων & Υπαίθριων Χώρων συνολικά 28 έγγραφα 

για εργασίες επισκευής-συντήρησης-αποκατάστασης στους χώρους των παιδικών χαρών. Επιπλέον υπήρξε 

και προφορική καθημερινή ενημέρωση  για τα αιτήματα.  

• Απεστάλησαν 11 έγγραφα στο Τμήμα Αστικού Πρασίνου  για εργασίες  των αρμοδιοτήτων 

τους. Επιπλέον υπήρξε και προφορική καθημερινή ενημέρωση  για τα αιτήματα. 

• Απεστάλησαν 17 έγγραφα και emails στην Δ/νση Καθαριότητας για αντίστοιχες εργασίες που 

αφορούν στις εργασίες καθαριότητας των Παιδικών Χαρών. 
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• Απεστάλησαν  πολλά απαντητικά emails σε πολίτες αλλά και στα συνεργαζόμενα Τμήματα και 

Δ/νσεις. Επιπλέον υπήρξε και προφορική ενημέρωση  για τα αιτήματα. 

Όσον αφορά το σύνολο των 37 Παιδικών Χαρών του Δήμου μας, έγιναν τα παρακάτω: 

•  έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά καταλληλότητας λειτουργίας για 32 Παιδικές Χαρές (από το 

συνεργαζόμενο εξωτερικό πιστοποιητή). 

•  έχουν συνταχθεί οι σχετικοί φάκελοί και έχουν εκδοθεί εγκρίσεις από την Επιτροπή 

καταλληλόλητας για τη λειτουργία 28 Παιδικών Χαρών.  

•  έχει γίνει η οριστική παύση λειτουργίας της παιδικής χαράς Νίκης και Ελευθερίας, μετά από 

απόφαση της επιτροπής καταλληλότητας –λόγω επικίνδυνης για την υγεία ύπαρξης μετασχηματιστή 

Υψηλής τάσης σε επαφή με τη παιδική χαρά.   

• Έχει γίνει η πλήρης ανακατασκευή 13 παιδικών χαρών (με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  

• Έχει γίνει η ανακατασκευή ξύλινων και μεταλλικών περιφράξεων σε 7 Παιδικές Χαρές. 

• Έχει πραγματοποιηθεί η Συντήρηση του συνόλου των Παιδικών Χαρών. 

 

Αναφορικά με τις Μελέτες 

Έχουν εκπονηθεί οι παρακάτω μελέτες: 

• Εκπόνηση μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ » .Η μελέτη αφορά την 

προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου» 

• Εκπόνηση μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ» 

• Εκπόνηση μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» 

• Εκπόνηση μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 

• Εκπόνηση μελέτης «« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

• Εκπόνηση μελέτης « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»  

• Εκπόνηση μελέτης  «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». 

• Εκπόνηση μελέτης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». 

• Εκπόνηση μελέτης  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ». 

• Εκπόνηση μελέτης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021». 

 

Αναφορικά με τις Δημοτικές Γεωτρήσεις  

           Έγινε καταγραφή τους και έχει αποσταλεί η σχετική λίστα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  

Τμήμα  Υδάτων. 

Αναφορικά με τις Ιδιωτικές Γεωτρήσεις  

          Σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  Τμήμα  Υδάτων και μετά τη σχετική αίτηση 
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ιδιωτών, έγινε η καταγραφή  των ιδιωτικών γεωτρήσεων και πηγαδιών –ενεργών και ανενεργών,. Για το 

2021 αυτές ανήλθαν σε 14  

2. ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Μετά από έρευνα στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου προέκυψε ότι εντός του έτους 2021 εισήλθαν στο 

πρωτόκολλο του Τμήματος 1494 έγγραφα. Τα εν λόγω έγγραφα αφορούν στις γενικότερες αρμοδιότητες του 

Τμήματος οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 6 Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας  -Χορήγηση/διαχείριση αναθεωρήσεις αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων και γυμναστηρίων. 

 

 128 Γνωστοποιήσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας  -Χορήγηση/διαχείριση βεβαιώσεων ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4442/2016 

 

 252 Διαχείριση γνωστοποιήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (μαζικής εστίασης, 

κυλικείων σχολείων, υπεραγορών, αυτόματων πωλητών, λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, 

παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) κλπ.). 

 

 9 Άδειες μουσικής -Χορήγηση - διαχείριση αδειών παράτασης ωραρίου μουσικής για καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

 

 Υποθέσεις για Δικογραφίες- 

 4 υποθέσεις Διαχείρισης υποθέσεων δικογραφίας που σχηματίστηκαν για καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και για την οποία ζητήθηκε και διαβιβάστηκαν οι απόψεις μας στη Διεύθυνση 

Νομικών Υποθέσεων. 

 

 

 Διαχείριση υπαίθριου Εμπορίου- 

 10 Έκδοσεις Βεβαιώσεων Ετήσιας διάρκειας .  

 -8 αιτήματα για στάσιμο και υπαίθριο εμπόριο, ενδιαφερομένων για τη σχετική διαδικασία-

νομοθεσία. 

 

 Άδειες Εκμετάλλευσης/Μεταβίβασης κι Εκμίσθωσης περιπτέρων 
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 1 άδεια διαχείρισης μεταβίβασης εκμετάλλευσης περιπτέρων 

 4 άδειες διαχείρισης εκμίσθωσης περιπτέρων  

  13 αιτήματα– αλληλογραφία  υποθέσεων που αφορούσαν περίπτερα. 

 4 αιτήματα διαχείριση  υποθέσεων αποχώρησης/απομάκρυνσης μισθωτών από περίπτερα του Δήμου 

 

 

 Άδειες Λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων 

 1 ‘Έκδοση άδειας Αθλητικής εγκατάστασης 

 

 Βεβαιώσεις Αναγγελίας επαγγέλματος 

 

- 5 για Άσκηση επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα  

- 3 για Άσκηση επαγγέλματος τεχνιτών περιποίησης ποδιών και χεριών 

 

 

 Αδειών Παιδικών Σταθμών Ιδιωτικών και Δημοτικών 

 6 υποθέσεις αλληλογραφία και χορήγηση/διαχείριση αδειών (νέων και αναθεωρήσεων) παιδικών 

σταθμών. 

 64 αιτήματα για Θεώρηση βιβλίων καπνιζόντων 

 500 έγγραφα γενικής αλληλογραφίας τμήματος με πολίτες και υπηρεσίες  

 

 εξυπηρέτηση κοινού τηλεφωνικά και κατά την προσέλευση τους στην Υπηρεσία  

            καθημερινή βάση. 

 

 

3.ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ     

 

Στο Τμήμα εισήλθαν συνολικά τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι (4356) έγγραφα, τα οποία 

αφορούσαν αιτήσεις, κοινοποιήσεις και αλληλογραφία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.   

Τα εισερχόμενα ανέρχονται σε 1.980 έγγραφα, ενώ τα αντίστοιχα εξερχόμενα ανέρχονται σε 1.450.  
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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 κλαδεμάτων 

χαμηλών  δένδρων, 

θάμνων από το 

συνεργείο του Τμήματος 

470 

2 Εργασίες κλαδεμάτων 

υψηλών δένδρων, από 

τον Ανάδοχο 

960 

3 Εργασίες χορτοκοπής, 

καθαρισμού και 

περιποίησης χώρων 

πρασίνου  

370 

4 Εργασίες κουρέματος 

χλοοτάπητα 

270 

5 Εργασίες επιδιόρθωσης 

βλαβών συστημάτων  

άρδευσης  

50 

6 Φυτεύσεις 160 

* 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 

με χρήση ή όχι καλαθοφόρου οχήματος και υλοποιήθηκαν είτε από τα συνεργεία του Δήμου είτε 

από εξωτερικούς συνεργάτες. Συγκεκριμένα, οι επεμβάσεις κλαδεμάτων ανά πολεοδομική 

ενότητα όπως καταγράφονται στο κάτωθι πίνακα κατανέμονται ως εξής: 

α/α 
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΕ 

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1 Ανάβρυτα 43 

2 Άγιος Θωμάς 17 

3 Κέντρο 51 

4 Άγιοι Ανάργυροι 39 

5 Αγ. Νικόλαος - ΚΑΤ 200 
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6 Κοκκινιά 75 

7 Αγία Φιλοθέη 42 

8 Εργατικές Κατοικίες 45 

9 Νέα Λέσβος 55 

10 Νέο Μαρούσι 48 

11 Νέο Τέρμα 80 

12 Παράδεισος 42 

13 Πολύδροσο 65 

14 Στούντιο 18 

15 Σωρός 75 

16 Ψαλίδι 65 

Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν παραπάνω από 60 φυτεύσεις νέων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 

και σε πεζοδρόμια, λαμβάνοντας υπόψη την καταλληλότητα του σημείου και την άρδευση του 

δένδρου. 

 Την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, όπου περιλαμβάνονται κυρίως εργασίες 

αποκατάστασης αρδευτικού δικτύου, χορτοκοπές και κλαδεύσεις θάμνων και δένδρων. 

Σχεδιάστηκε και από το περασμένο Σεπτέμβριο υλοποιείται η εκτέλεση της σύνδεσης 

υφιστάμενων γεωτρήσεων με τους χώρους πρασίνου, μειώνοντας σημαντικά την συχνότητα των 

δρομολογίων άρδευσης με βυτίο αυξάνοντας σημαντικά τα περιβαλλοντικά οφέλη για την πόλη. 

Επιπρόσθετα, ανακατασκευάζουμε το αρδευτικό σύστημα των ανωτέρω χώρων με σκοπό την 

ορθή διαχείριση του νερού. Συγκεκριμένα, ανακατασκευάσθηκε το σύστημα άρδευσης στους 

κάτωθι χώρους: 

 

α/

α 

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 Προαύλιος χώρος κλειστού γυμναστηρίου 

Αγίου Θωμά και Δημοτικού Ωδείου επί της 

Νιόβης 

Άγιος Θωμάς 

2 Πεζόδρομος Γρηγορίου Ε’ και παιδική χαρά Αθ. 

Διάκου 

Νέο Τέρμα 

4 Πάρκο Πρωταγόρα  Άγιος Θωμάς 
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5 Κυκλοφοριακές νησίδες επί της Βασ. Σοφίας Κέντρο 

6 Ποδηλατόδρομος Φαιάκων, Αμ. Αρτέμιδος  Άγιος Θωμάς 

7 Πεζόδρομος Κορυτσάς και πλατεία 

Ροδοδάφνης 

Πολύδροσο 

8 Ποδηλατόδορομος Φραγκοκλησιάς και Σάμου Πολύδροσο 

 Την κοπή χόρτων σε  όλους  τους  κοινόχρηστους χώρους καθώς  και  σε  όλους τους χώρους  και 

κτίρια του Δήμου μας, όπου περιλαμβάνονται κυρίως εργασίες χορτοκοπής και καθαρίσματος 

χώρων πρασίνου από ζιζάνια και άλλα υλικά σε πάρκα και πλατείες.  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

370 

 

 Τις φυτεύσεις θάμνων και εποχιακών ειδών  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

160 

 Εκπόνηση μελετών  

Κατά το έτος 2021 εκπονήθηκαν και υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη  οι ακόλουθες μελέτες: 

 

Α

/

Α 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΚΩΔΙ

ΚΟΙ 

(Κ.Α.) 

ΠΡΟΫΠ

ΟΛ. 

(τελικά 

ποσά) 

ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

1 

Μελέτη 

εκριζώσεων 

κομμένων  δένδρων 

35-

6262.

002 

15.000 
Ολοκληρώθ

ηκε 

Εκρίζωση κομμένων κορμών 

δένδρων 

2 

Μελέτη  εργασιών 

κλαδέματος 

υψηλών δένδρων 

35-

6142.

007 

200.000 Εκτελείται 

Εργασίες κλαδέματος πολύ 

υψηλών δένδρων (>12m) για 

λόγους  επικινδυνότητος , 

ανανέωσης κ.λ.π 
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3 

Μελέτη  

φυτοπροστασίας 

ειδών δένδρων , 

θάμνων και 

χλοοτάπητα 

35-

61420

02 

24.000 
Ολοκληρώθ

ηκε 

Αφορά εργασίες για την ετήσια 

προστασία ειδών δένδρων, 

θάμνων, κ.α. όπως των 

φοινικοειδών και των πεύκων 

που βρίσκονται σε 

κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου από το έντομο R. 

FERRUGINEOUS (κόκκινο 

σκαθάρι) και της πυτιοκάμπης 

αντίστοιχα. 

4 

Μελέτη 

καθαρισμού  

πεύκων  

35-

62790

05 

40.000 Εκτελείται 

Καθαρισμός από πευκοβελόνες 

στις  περιοχές  Ν. Λέσβου , 

Λεωφ. Κηφισίας, Πολυδρόσου 

κ.λ.π 

5 

Μελέτη για  την  

προμήθεια 

δένδρων, θάμνων, 

εποχιακών φυτών 

και  χλοοτάπητα 

35-

66920

03 

30.000 Εκτελείται 

Αφορά την προμήθεια δένδρων, 

θάμνων, εποχιακων φυτών, και 

σπόρου για την κάλυψη 

κοινοχρήστων χώρων 

πρασίνου του Δήμου.  

 

1

0 

Μελέτη  

συντήρησης και  

επισκευής 

αρδευτικών  

συστημάτων 

πρασίνου 

35-

62620

09 

50.000 Εκτελείται 

Αφορά την επισκευή και 

συντήρηση των αντλιοστασίων 

που χρησιμοποιούνται για την 

ορθή λειτουργία του 

αρδευτικού συστήματος σε 

συγκεκριμένους κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου 

 

1

5 

Μελέτη 

συντήρησης 

μηχανημάτων  

πρασίνου 

35-

6264.

001 

14.000 Εκτελείται  
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1

6 

Μελέτη προμήθειας 

φυτοπαθολογικού  

υλικού λιπασμάτων 

και βελτιωτικών 

εδάφους  

35-

66930

02 

5.000 Εκτελείται 

Αφορά την προμήθεια 

βιολογικών λιπασμάτων και 

σκευασμάτων για την 

προστασία και τη σωστή 

ανάπτυξη των φυτών και των 

δένδρων στους κοινόχρηστους  

χώρους του Δήμου 
 

                

 

     

4.-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Για το έτος 2021 διεκπεραιώθηκαν συνολικά 1000 έγγραφα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος 

Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας . 

 

Για τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας: 

 

Με ενέργειες του τμήματος συγκροτήθηκε & συνεδρίασε δύο φορές μέσα στο έτος 2021 το Συντονιστικό 

Τοπικό Όργανο . 

 

Συντάχθηκαν και εκτελέστηκαν 14 μελέτες που αφορούσαν προμήθειες και εργασίες. Ειδικότερα οι μελέτες – 

προμήθειες αφορούσαν : 

 

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ» - 

6.944,00€  

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ & 

ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» -5.952,00€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» - 4.960,00€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ   ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» - 2.486,20 € 

 «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ» - 498,48€  

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» - 6.870,40   €   
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 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» - 4.999,68 €     

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CONTAINER ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

- 2.999,56 €   

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» - 7.886,40 € 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ -ΤΕΤΡΑΚΟΠΤΕΡΟ (UAV-DRONE)» - 

3.286,00 € 

 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, 

ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ, 

 ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ" - 8.834,50 € / 4.897,26 € 

 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» - 7.886,40 € 

 "ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ" - 498,48 € 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας  «ΜΗΔΕΙΑ» διενεργήθηκαν τα παρακάτω: 

 

 

ΚΟΠΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (14/2-21/2) 

Α/Α ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ 

1. ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ  2 

2. ΚΟΔΡΟΥ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 1 

3. ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ & 

ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 

1 

4. ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ & ΜΙΑΟΥΛΗ  2 

5. ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 3 
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6. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1 

7. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ & ΙΣΑΡΗ 1 

8. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1 

9. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 1 

10. ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ 1 

11. ΠΕΤΡΑΣ 1 

12. ΚΡΙΕΖΗ & Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1 

13. ΚΟΡΥΤΣΑΣ & ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ 1 

14. ΚΟΡΥΤΣΑΣ & 

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 

1 

15. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΗΒΗΣ 1 

16. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 24 1 

17. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΜΑΣΟΥΤΗΣ) 1 

18. ΠΤΕΡΗΣ 1 

19. ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ 1 

20. ΣΙΚΙΑΡΙΔΙΟ 4 

21. ΠΟΛΕΜΗ 1 1 

22. ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ 1 

23. ΛΕΥΚΑΔΟΣ 16Α 1 

24. ΤΖΟΝ ΒΟΡΡΕ 26 1 

25. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ 12 1 

26. ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 22-24 1 

27. ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & 

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

1 

28. ΛΕΥΚΑΔΟΣ 16Α 1 
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29. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 1 

30. ΟΠΙΣΘΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1 

31. ΜΕΤΟΧΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 

 

Συνεχής αποχιονισμός και ρίψη άλατος από την αρχή του φαινομένου και για 4-5 ημέρες. 

Παροχή βοήθειας σε δημότες που χρειάστηκε να μεταβούν σε δομές υγείας. 

 

Κατά τη διάρκεια της ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ διενεργήθηκαν τα παρακάτω: 

 

Με ενέργειες του τμήματος προσλήφθηκαν 20 άτομα για τις ανάγκες της πυροπροστασίας τους θερινούς 

μήνες τα οποία προέβησαν σε αποψίλωση 85.000m2 ανοιχτών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου . 

 

Διάθεση 5 πυροσβεστικών οχημάτων:  3 πυροσβεστικά οχήματα των 500 λίτρων και 2  των 3000 λίτρων 

Τοποθέτηση θερμοκαμερών : Κτήμα Καρέλλα, Κτήμα Συγγρού, Άλσος Μιμικόπουλο 

Εργασίες Καθαρισμού από υπαλλήλους του τμήματος για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας. 

Συνδρομή των εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας στις βάρδιες για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας. 

              Καθαρισμός των κάτωθι κοινοχρήστων χώρων-οικοπέδων του Δήμου για λόγους πυρασφάλειας : 

 

ΧΩΡΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ(M2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΠΙΣΘΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ -

ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟΣ 

3.200 ΖΗΡΙΔΗ 

ΟΑΚΑ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟΣ 4.000 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΟΑΣΑ 

ΚΤΗΜΑ ΜΙΜΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 46.000 ΑΛΣΟΥΣ – ΑΣΠΑΣΙΑΣ- 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟΣ ΝΕΟ 

ΜΑΡΟΥΣΙ 

300 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΙΘΑΚΗΣ 

1.400 ΠΑΡΟΥ 

200 ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 
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Κατά τη διάρκεια 

των 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ του Αυγούστου διενεργήθηκαν τα παρακάτω: 

 

 Παρουσία και κατάσβεση με χρήση ενός οχήματος – Πυρκαγιές σε Βαρυμπόμπη και 

Αχαρνές , στις 04.08.2021 και 06.08.2021 

 Διάθεση ενός οχήματος με αντίστοιχο προσωπικό και διενέργεια 24ωρων βαρδιών από 

τις 06.08.2021 και για 7 ημέρες στον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό. 

 Συνδρομή σε 4 περιστατικά αστικών πυρκαγιών εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου 

 Συνδρομή σε 9 περιπτώσεις πτώσεων δένδρων. 

 Καθημερινή πυροφύλαξη με 24 ώρες βάρδιες όλων των περιοχών του Δήμου Αμαρουσίου 

με προσωπικό του Τμήματος & Εθελοντές 

Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

 Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας σε Πρώτες Βοήθειες.  

ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΙΘΑΚΗΣ 

1.100 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΞΩΝ 

ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ 

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

2.000 ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ 

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ  2.000 ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ – 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ & ΕΓΝΑΤΙΑΣ 800 ΛΑΚΩΝΙΑΣ & 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΑΡΗ  ΦΑΚΙΝΟΥ 1.000 ΕΔΕΣΣΗΣ-ΛΕΡΟΥ-ΑΡΗ  

ΦΑΚΙΝΟΥ 

ΝΙΚ. ΖΕΚΑΚΟΥ & 

ΔΕΛΦΩΝ 

1.800 ΝΙΚ. ΖΕΚΑΚΟΥ & 

ΔΕΛΦΩΝ 

ΠΑΡΚΟ  ΔΩΔΩΝΗΣ 

 

3.000 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ 

ΣΟΛΩΜΟΥ 

ΝΟΥΑΡΟΥ 250 ΝΟΥΑΡΟΥ 

ΚΤΗΜΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ 800 ΚΤΗΜΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ 
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 Διανομή ενημερωτικού υλικού με περιεχόμενο:  

«Δασικές Πυρκαγιές: Ενημερωνόμαστε και Προστατευόμαστε» 

«Καύσωνας: Ενημερωνόμαστε έγκαιρα – Προστατευόμαστε αποτελεσματικά» 

«Γενικές Οδηγίες προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα όταν ταξιδεύουμε» 

 Προμήθεια  άλλης μιας αλατιέρας και μαχαιριού εκχιονισμού για τις ανάγκες εκχιονισμού. 

 

Υλοποιήθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης με αντικείμενο  εργασίες σε ύψος και ασφαλής χειρισμός εργαλείων σε 

συνεργασία με την TUV HELLAS 

 

Ενισχύθηκε η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας με 23 νέους εθελοντές. 

 

 Ενημερώθηκε  και επικαιροποιήθηκε το Μητρώο προσωπικού Πολιτικής Προστασίας καθώς και η 

λίστα οδών  προς απαγόρευση κυκλοφορίας και των χώρων καταφυγής - καταυλισμού. Επίσης 

ορίστηκαν οι χώροι συγκέντρωσης σε περίπτωση πλημμυρικών φαινόμενων. 

 Κατά την διάρκεια της χρονιάς έκτος από την ΜΗΔΕΙΑ ήμασταν παρόντες σε περίπου 10 περιστατικά  

πυρκαγιάς, σε 3 περιστατικά άντλησης υδάτων, σε 10 περιστατικά καθαρισμού φρεατίων , 1 

απεγκλωβισμό οχήματος, 1 περιστατικό τροχαίου αλλά και σε 18 πτώσεις δέντρων. 

 Προβήκαμε  σε καθαρισμό και κλάδεμα των δέντρων της οδού Ευκαλύπτων αλλά και του κτήματος 

Καρέλλα που είχαν υποστεί ζημιές από την ΜΗΔΕΙΑ μετά από υποδείξεις της Πυροσβεστικής και του 

Δασαρχείου συμβάλλοντας στην Προστασία των Κτημάτων Συγγρού και Καρέλλα. 

 Το τμήμα προμηθεύτηκε υλικά και εξόπλισε τις πυροσβεστικές φωλιές παραρεμάτια ενώ μερίμνησε 

για την συντήρηση και σωστή λειτουργία του δικτύου. 

 Συνέταξε και ενέκρινε το Σχέδιο ΒΟΡΕΑΣ για το Δήμο Αμαρουσίου. 

 Τοποθέτησε πινακίδες σήμανσης  σε σημεία που έχουν επισημανθεί ως σημεία καταφυγής-

καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού καθώς και σε σημεία που υπάρχουν κρουνοί. 

Για τον τομέα  της Δημόσιας Υγείας: 

Διεκπεραιώθηκαν, δόθηκαν κατευθύνσεις ή έγινε ενημέρωση σε περίπου 175  υγειονομικές υποθέσεις 

καταγεγραμμένων δημοτών, με την συνδρομή σε αρκετές περιπτώσεις των αρμόδιων αρχών. 

Στα πλαίσια του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων « Εργασίες Περισυλλογής, στείρωσης, 

Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επανένταξης αδέσποτων ζώων » πραγματοποιήθηκαν: 

 Στειρώσεις σε γάτες : 172 

 Στειρώσεις σε σκύλους: 1 
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 Περίθαλψη σε γάτες : 187 

 Περίθαλψη σε σκύλους : 20 

 Περισυλλογές εγκαταλελειμμένων κουταβιών / σκύλων και πράξεις υιοθεσίας 

 Έλεγχος επικινδυνότητας αγέλης σκύλων 

 

Η υπηρεσία τήρησε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία για την σωστή λειτουργία του 

προγράμματος αδέσποτων και την χρηματοδότησή του, η οποία εγκρίθηκε και για το έτος 2021 από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Επιπρόσθετα υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

 Δημιουργία Μητρώου Εθελοντών Φιλόζωων του Δήμου Αμαρουσίου για βελτιστοποίηση 

της διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων  

 Διανομή ζωοτροφών σε δημότες και κατοίκους Αμαρουσίου εγγεγραμμένους στο 

Μητρώο Εθελοντών Φιλόζωων του Δήμου Αμαρουσίου  

 Διάθεση 200 συσκευασιών των 20Kg (Σύνολο: 4 τόνοι) τροφής για γάτες και 30 

συσκευασιών των 20Kg (Σύνολο: 600 κιλά) τροφής για σκύλους. 

 Προμήθεια 10 γατοπαγίδων για διάθεση αυτών σε δημότες και κατοίκους Αμαρουσίου 

εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εθελοντών Φιλόζωων του Δήμου Αμαρουσίου 

 Παροχή ζωοτροφών για τα πυρόπληκτα ζώα του Δήμου Αχαρνών το μήνα Αύγουστο 

 Συνεργασία με τα PET CITY Αμαρουσίου για τη διαχείριση των δωρεών των πελατών 

τους και τη διάθεση αυτών στα αδέσποτα του Δήμου 

Συντάχθηκαν 4 μελέτες για την διαχείριση αδέσποτων , 3 μελέτες για προμήθεια ζωοτροφών, μελέτες για την 

προμήθεια αντισηπτικών, ειδών δημόσιας υγείας, ειδών προστασίας για τη δημόσια υγεία . 

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» - 53.512,20€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ» - 9.882,80€ 

 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-

19  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» - 18.000,00€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΥΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΩΝ» - 2.951,20 € 
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5. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Στο Τμήμα εισήλθαν συνολικά 5.800 έγγραφα, τα οποία αφορούσαν αιτήσεις, κοινοποιήσεις  και 

αλληλογραφία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Τα εισερχόμενα έγγραφα ανέρχονται 3.800 

έγγραφα. Αντίστοιχα τα  εξερχόμενα ανέρχονται σε 2.000. 
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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 2.283 

2 Εργασίες αποκατάστασης 

οδοστρώματος 

403 

3 Εργασίες αποκατάστασης 

πεζοδρομίων  

112 

4 Εργασίες οδοσήμανσης 92 

5 Εργασίες αποκατάστασης 

καθιστικών στοιχείων 

52 

6 Λοιπές εργασίες που 

αφορούν σχολεία και 

Δημοτικά κτίρια 

1.065 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.800 

 

Οι εργασίες – υπηρεσίες που διεκπεραίωσε το Τμήμα αφορούσαν κυρίως: 

Την συντήρηση του δικτύου Οδοφωτισμού, όπου περιλαμβάνονται κυρίως εργασίες αλλαγής 

λαμπτήρων, ασφαλειών, εκκινητών, κτλ, 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 Άγιοι Ανάργυροι 218 

2 Άγιος Θωμάς 122 

3 Άγιος Νικόλαος 260 

4 Ανάβρυτα 120 

5 Εργατικές Κατοικίες 96 

6 Κέντρο - ΚΑΤ 348 

7 Κοκκινιά 153 

8 Νέα Λέσβος 55 

9 Νέα Φιλοθέη 84 

10 Νέο Μαρούσι 92 

11 Νέο Τέρμα 197 

12 ΟΑΚΑ 13 
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13 Παράδεισος 104 

14 Πολύδροσο 141 

15 ΣΕΛΕΤΕ  11 

16 Στούντιο Α 57 

17 Σωρός 96 

18 Ψαλίδι 116 

 

Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν παραπάνω από 50  αντικαταστάσεις φωτιστικών σωμάτων, 

όπου αυτό κρίθηκε     αναγκαίο. 

Την συντήρηση οδοστρώματος σε όλους τους δρόμους αρμοδιότητας του Δήμου Αμαρουσίου, 

όπου περιλαμβάνονται κυρίως εργασίες κάλυψης λακκούβων , οι επεμβάσεις ανά πολεοδομική 

ενότητα όπως καταγράφονται στο κάτωθι πίνακα κατανέμονται ως εξής: 

 

α/α ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1 Ανάβρυτα 21 

2 Άγιος Θωμάς 33 

3 Άγιος Νικόλαος 23 

4 Άγιοι Ανάργυροι 36 

5 Κέντρο - ΚΑΤ 18 

6 Κοκκινιά 22 

7 Αγία Φιλοθέη 19 

8 Εργατικές Κατοικίες 23 

9 Νέα Λέσβος 16 

10 Νέο Μαρούσι 24 

11 Νέο Τέρμα 16 

12 Παράδεισος 54 

13 Πολύδροσο 34 

14 Στούντιο 28 

15 ΣΕΛΕΤΕ 3 

16 Σωρός 22 

17 Ψαλίδι 11 

 

Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν παραπάνω από 100 εργασίες αποκατάστασης πλακόστρωτων σε 

πεζόδρομους,  όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. 
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1 

30-

6661.0

20 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ - 

ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ 49.389,20 € 
24.670,81 

€ 

9/6

/20

21(

12 

ΜΗ

ΝΕ

Σ) 

2 

30-

6661.0

06   

20-

7135.0

22 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩ

Ν ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣ

ΜΟΥ 

  
459.980,14+ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΕΊΝΑΙ ΣΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3 

30-

6661.0

12  

30-

6661.0

01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ  

ΠΕΤΡΑΚΗΣ 56.459,73 € 

ΜΟΛΙΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η 

ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Οι εργασίες που έγιναν στο έτος του 2021, σε κτίρια & αθλητικούς Χώρους κατανέμονται ως 

εξής: 

    Α.α ΚΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 150 

2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 140 

3 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 180 

4 ΓΥΜΝΑΣΙΑ 95 

5 ΛΥΚΕΙΑ-ΕΠΑΛ 120 

6 ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 200 

7 ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΧΑΡΕΣ, ΚΤΛ 

180 

 Εκπόνηση μελετών  

Κατά το έτος 2021 εκπονήθηκαν και υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη  οι ακόλουθες μελέτες: 
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4 

15-

6661.0

13 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣ

ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ Α & 

Α.Ο.Ε. 
19.997,73 € 

18.956,82 

€ 
  

5 

30-

6661.0

05 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ 

ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

ΠΥΡΡΟΣ 

1η μελέτη 

23.717,48      

2η μελέτη 

10.035,32 

ΕΧΕΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

6 

30-

6662.0

06 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΑΨΙΔΑ 135.315,00 € 
52.105,29 

€ 

19/

7/2

021 

(12 

ΜΗ

ΝΕ

Σ) 

7 

35-

6265.0

02 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

MICROSPORT  

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ

ΤΙΝΟΥ 

34.782 €   

8/1

1/2

021 

(12 

ΜΗ

ΝΕ

Σ) 

8 

35-

7135.0

22 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Β. ΚΑΥΚΑΣ 159.953,80 € 

ΕΊΝΑΙ ΣΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9 

35-

6662.0

07 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

Ι.Π. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Υ 

24.499 € 

ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΚΟΠΕΙ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
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ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

(ΜΠΑΣΚΕΤ, 

ΒΟΛΛΕΫ, ΤΕΝΝΙΣ) 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2021 

10 

35-

7131.0

01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

  30.660 € 

ΕΊΝΑΙ ΣΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

MAZI ME 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

11 

35-

6234.0

01 

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

ΠΑΤΕΛΗΣ 19.344 € 

ΕΧΕΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

12 

35-

7131.0

12 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

&ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΤΕΛΗΣ 23.987 € 

ΕΧΕΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

13 

30-

6662.0

07 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩ

Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & 

ΠΑΝΕΛ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩ

Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

SYN YIELD 23.622 € 
ΕΧΕΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 
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8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Το αντικείμενο της Δ/νσης 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 Δ/νσης 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 

• Βεβαιώσεις για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας 
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• 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 2021 κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πάνω από 4.760 εισερχόμενα αιτήματα, επιπλέον 

των μη καταγεγραμμένων που ανέρχονται σε πολλαπλάσιο αριθμό. 

     Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι: 

1. Χορηγήσαμε 416 νέες εγκρίσεις αδειών (βάσει του ηλεκτρονικού συστήματος e-
άδειες του ΤΕΕ) και 25 Άδειες Κατεδάφισης (βάσει του ηλεκτρονικού 
συστήματος e-άδειες του ΤΕΕ) 

2. Χορηγήσαμε 10 βεβαιώσεις για κτίσματα προ του 1955 

3. Χορηγήσαμε πάνω από 3.850 αντίγραφα σχεδίων και εγγράφων 

4. Συντάξαμε 19 εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων 

5. Διαβιβάσαμε 120 χρηματικούς καταλόγους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

6. Χορηγήσαμε 220 βεβαιώσεις εισφοράς σε χρήμα, 200 βεβαιώσεις δηλώσεων 
ιδιοκτησίας   

7. Σύνταξη 40 διορθωτικών πράξεων εφαρμογής 

8. Διακίνηση 10 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 30 διαγραφές προστίμων 
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11.Συντάξαμε εκθέσεις επικινδύνων οικοδομών, πρωτόκολλο ετοιμορρόπως 
επικινδύνων και άρσης επικινδύνων κατασκευών (10) 

12.Παρoχή πληροφοριών – εξυπηρέτηση κοινού (15.000 άτομα) 

13. Σύνταξη 100 κτηματολογικών πινάκων για την αποζημίωση και διάνοιξη Κ.Χ. 

     Ακολουθούν αναλυτικά τα πεπραγμένα των τμημάτων της Δ/νσης, γνωρίζοντας σας ότι στόχος της 

Υπηρεσίας μας είναι η παροχή σωστών υπηρεσιών και η βελτίωση του κύρους της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

         Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στο Τμήμα βρέθηκαν 100 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 10 φακέλων τροποποίησης. 

2. Διακίνηση 5 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. ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΚΑ - ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 

6. Ολοκλήρωση των επίγειων αποτυπώσεων για την  επέκταση σχεδίου περιοχής Στούντιο Α 

μέχρι το Ρέμα Αμαρουσίου. 

7. Αποστολή Τροποποίησης Περιοχής ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

8. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΩ ΨΑΛΙΔΙ και ΕΚΔΙΚΑΣΗ  

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

9. 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) 
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/12/2021 κατατέθηκαν στο Τ.Ε.A.Δ. 

συνολικά περίπου 3.800 εισερχόμενα έγγραφα.  

Τα εν λόγω έγγραφα και η ενασχόληση του τμήματος αφορούν: 

• Ελέγχει τις μελέτες και εκδίδει γενικά όλες τις απαραίτητες Εγκρίσεις. 

• Ελέγχει τις μελέτες βάσει του ηλεκτρονικού συστήματος ΤΕΕ e-άδειες και εκδίδει 

γενικά όλες τις απαραίτητες Άδειες Δόμησης. 

• Ελέγχει δειγματοληπτικά τις Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας οι οποίες 

εκδίδονται από το σύστημα e-άδειες του ΤΕΕ. 

• Εκδίδει Εγκρίσεις Αποπεράτωσης Εργασιών Αυθαιρέτων Οικοδομών βάσει του 

Ν.4178/13 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4495/17) (βάσει του ηλεκτρονικού 

συστήματος e-άδειες του ΤΕΕ). 

• Εκδίδει Εγκρίσεις Επισκευών Αυθαιρέτων Οικοδομών βάσει του Ν.4178/13 και του 

Ν.4495/17 (βάσει του ηλεκτρονικού συστήματος e-άδειες του ΤΕΕ). 

• 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, δ. όρων δόμησης. 

• Παρέχει πληροφορίες και εκδίδει βεβαιώσεις για όρους δόμησης, χρήσεις. 

• Xορηγεί αντίγραφα τεχνικών εκθέσεων, διαγραμμάτων εφαρμογής και σχεδίων. 

• Διενεργεί αυτοψίες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

• Μεριμνά για την αποστολή των στελεχών των οικοδομικών αδειών στις αντίστοιχες 

Υπηρεσίες ΙΚΑ 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. 
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• Εκδίδει Πιστοποιητικά Ελέγχου Κατασκευής, σύμφωνα με τα πορίσματα των 

Ελεγκτών Δόμησης. 

• Ελέγχει τις οικοδομές για θεώρηση ή αναθεώρηση για παράταση ισχύος των 

οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης (αυτοψίες, τρόπος έκδοσης αδειών). 

• 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. 

• Ελέγχει  τοπογραφικά διαγράμματα για τη θεώρηση Ρυμοτομικών και  

Οικοδομικών γραμμών 

• 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 Δ/νση Νομικών 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 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής και της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 

      

     Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/12/2021 κατατέθηκαν συνολικά 3.800 

εισερχόμενα έγγραφα εκ των οποίων πάνω από 1.500 αφορούσαν χορήγηση αντιγράφων, οι 750 

αφορούσαν απαντήσεις χρήσεων γης, ενώ οι υπόλοιπες αφορούσαν συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής 

ωφέλειας, πορίσματα ελεγκτών δόμησης, χορηγήσεις διαφόρων απαντήσεων σε πολεοδομικά θέματα, 

χορηγήσεις διαφόρων βεβαιώσεων, θεώρηση Τοπογραφικών διαγραμμάτων (ρυμοτομικών και 

οικοδομικών γραμμών) ιδιωτών αλλά και στα πλαίσια μελετών άλλων υπηρεσιών καθώς και 

απαντήσεις σε αιτήσεις για γενικά θέματα. Επίσης εκδόθηκαν: 416 νέες εγκρίσεις αδειών (βάσει του 
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ηλεκτρονικού συστήματος e-άδειες του ΤΕΕ) και 25 Άδειες Κατεδάφισης (βάσει του ηλεκτρονικού 

συστήματος e-άδειες του ΤΕΕ). 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Τ.Ε.Κ.) 

Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/12/2021 κατατέθηκαν στο Τ.Ε.Κ.  

συνολικά περίπου 1450 εισερχόμενα έγγραφα.  

Τα εν λόγω έγγραφα και η γενικότερη εργασία του τμήματος αφορούν: 

1. Διενέργεια αυτοψιών μετά από καταγγελία/αίτηση για εντοπισμό αυθαιρέτων κατασκευών, 

εντοπισμό υγρασιών σε κτίρια και για επικινδυνότητες κτισμάτων κλπ. 2. Σύνταξη εκθέσεων 

αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών και επιβολή προστίμων. 

3. Σύνταξη εκθέσεων επικινδύνων. 

4. Αλληλογραφία με Αποκεντρωμένη Δ/νση για δευτεροβάθμια εξέταση επικινδύνων. 

5. Διαβίβαση ενστάσεων – αιτήσεων θεραπείας περί αυθαιρέτων κατασκευών στο 

αρμόδιο όργανο (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). 

6. Σύνταξη εγγράφων 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 χρηματικών 

καταλόγων προς την Δ.Ο.Υ. 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 ΦΕΚ 87Α). 

15. Αναστολές επιβολής προστίμων λόγω υπαγωγής στους Ν.3843/2010 και Ν. 

4178/2013 και στο Ν. 4495/17. 

16. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών, σύμφωνα με το Ν. 4178/2013 και το 

Ν. 4495/17. 
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17. Διακοπή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών, μετά το 2011, λόγω κατεδάφισης ή 

νομιμοποίησης.  

18. Απεντάξεις Ν.3843/2010, λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 και στο Ν. 4495/17. 

19. Έλεγχος στοιχείων υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 και στον Ν. 4495/17. 

20. Αποστολή εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών προς το Α.Τ. Αμαρουσίου. 

21. Αποστολή εγγράφων προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τελεσίδικα 

κατεδαφιστέες αυθαίρετες κατασκευές.  

Ενδεικτικά:  

Το τμήμα δέχτηκε πάνω από 1280 αιτήσεις-καταγγελίες-υποβολή νομιμοποιητικών στοιχείων-

δικαιολογητικών προς έλεγχο, απαντήθηκαν πάνω από 300 αιτήσεις πολιτών, διενεργήθηκαν 55 

αυτοψίες για αυθαίρετες κατασκευές, συνέταξε 30 εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών και 

υπολογισμού επιβολής προστίμου, απέστειλε 5 έγγραφα διακοπής εργασιών, διενήργησε 10 αυτοψίες 

για καταγγελίες υγρασίας και συντάχθηκαν τα αντίστοιχα πορίσματα, διαβιβάστηκαν 17 αιτήσεις για 

αυτοψία σε επικίνδυνες κατασκευές, απέστειλε 15 εκθέσεις επικινδύνων στο Αρμόδιο Αστυνομικό 

Τμήμα και Στον Εισαγγελέα και προέβη σε 10 έγγραφα άρσης στατικής επικινδυνότητας.  

Επίσης, διαβιβάσθηκαν στοιχεία από 50 φακέλους αυθαιρέτων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

για συγκρότηση συνεργείων κατεδάφισης καθώς και 25 υποθέσεις εκκρεμών θεμάτων για εξέταση 

ενστάσεων αυθαιρέτων στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. & πάνω από 10 εισηγήσεις με στοιχεία-απόψεις για υποθέσεις 

προς τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.  

 Επιπλέον  συντάχθηκαν  και  διαβιβάστηκαν  στην  ΔΟΥ  30  αποφάσεις   

διαγραφές/αναστολές/διακοπής προστίμων αυθαιρέτων και 20 περαιώσεις ημιϋπαιθρίων χώρων με 

τον Ν.3843/10 & 5 απεντάξεις από τον Ν. 3843/2010.  

Τέλος, διαβιβάσθηκαν 125 χρηματικοί κατάλογοι προς την Αρμόδια Δ.Ο.Υ. που αφορούσαν 

πρόστιμα ανέγερσης, & διατήρησης, στάλθηκαν 10 αιτήσεις για ανείσπρακτες οφειλές και 

χορηγήθηκαν αντίγραφα για 320 αιτήσεις.  

4.ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

     Oι γενικότερες αρμοδιότητες του τμήματος όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τον Μάρτιο του 2017 

(ΦΕΚ 713/Β/2017) περιλαμβάνουν:  

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.  
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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 

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 2021 

εισήλθαν στο τμήμα 1220 έγγραφα, τα οποία διεκπεραιώθηκαν και αφορούσαν: 

1. 200 βεβαιώσεις κατάθεσης δηλώσεων ιδιοκτησίας. 

2. 140 αιτήσεις υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας. 

3. 220 βεβαιώσεις περί ληξιπρόθεσμων οφειλών εισφοράς σε χρήμα 

4. 100 έγγραφα για σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (που αποτελούν απαντήσεις 

εσωτερικής αλληλογραφίας με τη Δ/νση Νομικών Υποθέσεων και Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών). 

5. 120 αιτήσεις για χορήγηση αντιγράφων πράξεων αναλογισμού και πράξεων 

εφαρμογής. 

6. 360 απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών γενικότερου περιεχομένου αλλά και αναφορικά 

με την εφαρμογή του σχεδίου, εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και εσωτερική 

αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. Νομική Υπηρεσία – απαντήσεις σε 

προσφυγές). Επίσης σε καθημερινή βάση εξυπηρετούνταν αιτήματα πολιτών με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

7. Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής (40 φάκελοι για σύνταξη και 37 φάκελοι για 

διεκπεραίωση) και πράξεις αναλογισμού (3 φάκελοι). 

 Επίσης συντάχθηκαν 400 εξερχόμενα έγγραφα που αφορούσαν ερωτήματα, προσκλήσεις, 

ειδοποιήσεις – ενημερώσεις Υπηρεσιών και πολιτών. Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων 

συντάχθηκαν 240 Πράξεις Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα καθώς και 140 ατομικά φύλλα για 
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πληρωμή οίκοθεν. Επίσης προωθήθηκαν υποθέσεις για επιστροφή χρημάτων από εισφορά 

ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, καθώς και υποθέσεις διαγραφής δόσεων εισφοράς σε 

χρήμα.  

     Πέραν αυτών, εντός του έτους 2021 το τμήμα ασχολήθηκε επισταμένα και με: 

• Τη διαδικασία καταχώρησης στο Εθνικό Κτηματολόγιο του υπόλοιπου τμήματος της 

μελέτης πράξης εφαρμογής της περιοχής ¨Σωρός – Τύμβος –  

Μαρμαράδικα¨ (κύρωση 2019)  

• Τη σύνταξη Πράξης Εφαρμογής για τμήμα της περιοχής (επί της οδού Μεσογείων) 

που εντάχθηκε στο σχέδιο το 2016. 

• Την επίβλεψη της υπηρεσίας με τίτλο: <<Επέκταση Γεωγραφικού Συστήματος 

Διαχείρισης Πολεοδομικών Πληροφοριών>>. 

• Την σύνταξη χρηματικών καταλόγων για το διάστημα Ιανουαρίου –  

Δεκεμβρίου 2021 για συνολικό ποσό 1.512.677.78€. 

• Τη συλλογή Δ.Ι. για τα ακίνητα της περιοχής ¨ΤΖΩΝ ΒΟΡΡΕ¨¨ στα πλαίσια της 

επέκτασης του σχεδίου πόλης. 

• Την υποβολή αιτήματος (σύνταξη Τεχνικής – Αιτιολογικής Έκθεσης) εκ μέρους του 

Δήμου για τη συμμετοχή του στη δράση << Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση 

Κ.Χ. και Κ.Φ. χώρων>>. 

• 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 , αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων, 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 Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας 

 το Τμήμα Χωροθέτησης, 

 το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, 

 το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κατά το έτος 2021 επεξεργάστηκε συνολικά 4256 εισερχόμενα έγγραφα 

και αιτήσεις, και 3129 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 

- χορήγηση αδειών τομής σε ΟΚΩ 

- χορήγηση αδειών κατασκευής-ανακατασκευής πεζοδρομίων 
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- 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.) 

- χωροθετήσεις περιπτέρων 

 

Για τη διαχείριση – απάντηση των ανωτέρω, εκδόθηκαν πλέον των  3129 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:  

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Ι. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών μεριμνά για τις διαδικασίες κατάρτισης και ψήφισης του 

Τεχνικού Προγράμματος και των αναγκαίων τροποποιήσεων αυτού. Κατά το έτος 2021 έγιναν έξι (6) 

τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη αφενός,  όσον αφορά 

τις νέες εγγραφές, τις προκύπτουσες ανάγκες και τις εντολές της Διοίκησης και αφετέρου, όσον 

αφορά το συνεχιζόμενο τεχνικό πρόγραμμα, την πορεία των συμβάσεων, τις αποφάσεις 

τροποποίησης αυτών και τα σχετικά αιτήματα του τμήματος Κατασκευής κι Επίβλεψης Έργων. 

Επίσης διενεργήθηκε η διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, 

σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, τον προγραμματικό σχεδιασμό της Διοίκησης και τα  

οικονομοτεχνικά δεδομένα.  

 

ΙΙ. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την εκπόνηση 

μελετών και την διεξαγωγή των διαδικασιών για τη σύναψη των συμβάσεων, σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις εντολές της Διοίκησης: 

 

 Προέβη στη σύνταξη νέων μελετών και στις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης για 

την υλοποίηση των κάτωθι έργων: 

- «Ανέγερση διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων» για τον Σύνδεσμο Βιώσιμης 

Ανάπτυξης Πόλεων   
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-  «Επισκευές - αποκαταστάσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων και 

ομβρίων»  

- «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων»  

Τα παραπάνω έργα είναι σε στάδιο δημοπράτησης. 

- «Επισκευή κτιρίου για τη μεταστέγαση του ληξιαρχείου»  για το οποίο υπεγράφη σύμβαση στο 

2021 κατόπιν διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης. 

- «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο» που εκπονήθηκε από εξωτερικό 

μελετητή στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο ««Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών» 

και είναι στη διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης. 

- «Κατεδάφιση επικινδύνου κτίσματος στο ο.τ. 31 (οδός Νίκης)» για το οποίο είναι στη 

διαδικασία σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  

- «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλειστού γηπέδου Σπύρου Λούη» για το οποίο 

ακυρώθηκε η  διαδικασία ανάθεσης.  

- «Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο 

1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο του Δήμου Αμαρουσίου» το οποίο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα για το έτος 2022. 

 

 Συνέταξε τεύχη τεχνικών δεδομένων και προέβη στις προβλεπόμενες διαδικασίες 

ανάθεσης για την εκπόνηση των κάτωθι μελετών για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και 

εμπειρία: 

- «Ανακατασκευή πρωτεύοντος & δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης οδών Τυμφρηστού και 

Παμίσου στο Δήμο Αμαρουσίου»  

- «Τοπογραφικές αποτυπώσεις  οδών του  Δήμου Αμαρουσίου»  

Για τις παραπάνω μελέτες υπεγράφησαν οι συμβάσεις. 

- «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμαρουσίου» η οποία 

είναι σε στάδιο δημοπράτησης 

-  «Μελέτη επέκτασης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων» η οποία είναι σε διαδικασία απευθείας 

ανάθεσης 

-  «Μελέτη στατικής επάρκειας κτίσματος κοιμητηρίου βάσει του ν.4495/2017» για την οποία 

υπήρξε άγονη η διαδικασία ανάθεσης 

 Προχώρησε στην συμπλήρωση και επικαιροποίηση μελετών παλαιότερων ετών και στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τα έργα: 

- «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κολυμβητήριου Αμαρουσίου με παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ»  

Το παραπάνω έργο συμβασιοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του έτους 2022. 
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- «Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Ν. Τέρματος Αμαρουσίου»  

- «Αγωγοί ομβρίων περιοχής Κέντρου Αμαρουσίου» 

- «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου, για τη δημιουργία 

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων» 

- «Αποκατάσταση- αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου στην συμβολή των οδών Αρκαδίου και 

Π. Κυριακού στο ο.τ 138 (93α) στον Δήμο Αμαρουσίου». 

Τα παραπάνω 4 έργα είναι στο στάδιο της δημοπράτησης. 

-  «Ενεργειακή  αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων  Δήμου Αμαρουσίου»  

Το έργο είναι σε στάδιο  προέγκρισης της δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή 

(συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ). 

 

 Μερίμνησε για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης, κατακύρωσης και 

υπογραφής συμβάσεων που είχαν εκκινήσει από το προηγούμενο έτος και αφορούν στα κάτωθι έργα 

και μελέτες: 

- «Διανοίξεις οδών και πεζόδρομων» 

- «Επισκευές και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων» 

- «Αναβάθμιση και προσαρμογή στο ΠΔ 99/2017 των δημοτικών παιδικών σταθμών του δήμου 

Αμαρουσίου» 

- «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» 

Για τα παραπάνω έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις.   

- «Ανακατασκευή - συντήρηση οδών» για το οποίο επίκειται η υπογραφή της σύμβασης μετά 

την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το αρμόδιο όργανο (Επίτροπος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

 

 Προέβη στην προβλεπόμενη διαδικασία ανάθεσης και την υπογραφή σύμβασης των 

κάτωθι μελετών που εκπονήθηκαν από το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων: 

- «Διαμόρφωση αύλειων χώρων νηπιαγωγείων Δήμου Αμαρουσίου» 

- «Δημιουργία χωνευτηρίου και οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του Δήμου Αμαρουσίου». 

 

 Προέβη στην σύνταξη των κάτωθι φακέλων που έχουν υποβληθεί προς ένταξη στο 

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης: 
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- Τεύχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Ολοκληρωμένη ανάπλαση των πολεοδομικών 

ενοτήτων ΠΕ-8 Άγ. Ανάργυροι και ΠΕ7-Εργατικές κατοικίες του Δήμουο Αμαρουσίου με 

ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα ευάλωτων ομάδων»  

- Μελέτη για το έργο «Επισκευές – αναπλάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και σχολικά 

συγκροτήματα του Δήμου Αμαρουσίου»  

- Τεύχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης 

εκπαιδευτικών κτιρίων του Δήμου Αμαρουσίου» που έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο 

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης  

- Τεύχος για την εκπόνηση της υπηρεσίας «Δράσεις  για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 

προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Αμαρουσίου» που έχει υποβληθεί για 

χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 

 

 Εκπόνησε τις μελέτες των κάτωθι συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και τη διαβίβαση 

των φακέλων στη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών λόγω αρμοδιότητας για τη 

διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας: 

-  «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης και έγκαιρης 

προειδοποίησης πλημμυρών σε πραγματικό χρόνο – πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» (υποέργο 

του έργου «Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Ν. Τέρματος Αμαρουσίου») 

- «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης  εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου 

σύμφωνα με την αρ.201.6/2020 απόφαση χρηματοδότησης από το πράσινο ταμείο» 

 

ΙΙΙ. 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: 

- 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 

- Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικών οδών  

- Τοπογραφικές αποτυπώσεις  οδών του  Δήμου Αμαρουσίου 

- Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του δήμου Αμαρουσίου  

- Μελέτη σύνταξης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αμαρουσίου  

- Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή πεζογέφυρας για την ασφαλή διέλευση της 

Λεωφόρου Κηφισίας  
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- 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" 

- Μελέτη οδοποιίας και μελέτη έργων διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς στο πλαίσιο της σύμβασης 

«Υδραυλικές – γεωλογικές μελέτες και τοπογράφηση ρέματος Σαπφούς» 

- 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 κτηματογραφήσεων και τροποποιήσεων Ρ.Σ. σε παραρεμάτια τμήματα των περιοχών 

Σωρός-Λάκκα Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δήμου 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. 

- Δωρεά μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο δημοτικό σχολείο 

Αμαρουσίου, για τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών 

χώρων» 

 

Τέλος το τμήμα προέβη σε έγγραφη αλληλογραφία στο πλαίσιο των ζητημάτων που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές του. Από σχετική διερεύνηση προκύπτει ότι εντός του έτους 2021 στο τμήμα εισήλθαν 

συνολικά 1056 έγγραφα προς διαχείριση (συμπεριλαμβανομένων των προς ενημέρωση) και 

συντάχθηκαν 550 περίπου έγγραφα που αφορούν σε απαντήσεις,  αλληλογραφία με συναρμόδιες 

υπηρεσίες και έγγραφα στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων ανάθεσης των δημοσίων 

συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, ενώ  περίπου 450  έγγραφα ελήφθησαν προς ενημέρωση, 

για προώθηση σε υπαλλήλους του τμήματος που εκτελούν καθήκοντα επιβλέποντα για το Τμήμα 

Κατασκευής κι Επίβλεψης Έργων  ή τέθηκαν αρχείο. 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Δήμου ο οποίος καθορίζει τις αρμοδιότητες του Τμήματος, έγιναν 

κατά το έτος 2021  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 2021 εισήλθαν στο πρωτόκολλο του τμήματος 1518 αιτήματα 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. 
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 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, κλπ, 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 2021 ήταν : 

1. «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ». 

Με την 544/21 απόφαση Ο.Ε. έγινε διάλυση Σύμβασης. 

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 

9.  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΟΥ 

ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ». 

  Το έργο συνεχίζεται 

10. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΟΥ 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ». 
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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 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 2020». 

Το έργο συνεχίζεται 

14. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 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 

18.    «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ». 

Το έργο συνεχίζεται 

19.   «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ». 

 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 κλπ). 

 Τηρεί Αρχεία με στατιστικά στοιχεία Έργων ανά Έτος, και Συνολικά Αρχεία Έργων σε βάθος 

δεκαετίας. 
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 Τηρεί Αρχεία και βιβλιογραφία με Νομοθεσία κατασκευής Έργων κλπ 

 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.  

 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 ΔΕΚΟ, Περιφέρεια, Υπουργεία, Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση κλπ 

 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 

 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: 

 25 άδειες για ορύγματα διέλευσης κοινωφελών δικτύων (ιδιωτικών και δημοσίων 

εταιριών), οπτικών ινών 

 4 τομές για παροχές ύδατος (ΕΥΔΑΠ) 

 16 τομές για δίκτυα ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 

 15 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 προγραμματιζόμενων. 

 Μερίμνησε για τις Εγκρίσεις 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 Δ/νση 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 Δ/νσης 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 συντάσει προμελέτες και καταλόγους απαραιτήτων έργων, σε 

συνδιασμό 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.  

 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Δήμου ο οποίος καθορίζει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κυκλοφορίας 

και Συγκοινωνίας, κατά το έτος 2021 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες: 

 

1) Απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών και φορέων. Μετά από έρευνα στο αρχείο του τμήματος προέκυψε 

ότι εντός του έτους 2021 εξήλθαν  εκ του τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνίας 295 έγγραφα και 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. 
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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: 

 4.1.«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων σε ζητήματα 

αξιολόγησης υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κατάρτισης προτάσεων για τη βελτίωσή 

τους. Αφορά κυρίως στις περιοχές Πολυδρόσου και Παραδείσου αλλά και πιο περιορισμένα σε άλλα 

τμήματα του οδικού δικτύου ανάλογα με τις εντολές της διοίκησης και της υπηρεσίας.  

Στο πλαίσιο της σύμβασης,  έχουν κατατεθεί τεύχη για: 

 Αξιολόγηση της εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις ΠΕ Παραδείσου και 

Πολυδρόσου και υποβολή καλών πρακτικών. (παραδοτέα Π1, Π2). 

 Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Άρεως (μέρος του Παραδοτέου Π3). 

Η τροποποίηση εγκρίθηκε με τις 72/2020 Απόφαση ΕΠΖ και 8/2021Απόφαση ΔΣ. 

Σχετικά σημειώνεται ότι κατόπιν σχετικών αιτημάτων είναι προς εξέταση πρόταση 

μονοδρόμησης της οδού Άρεως στο πλαίσιο μελλοντικής μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

ευρύτερη περιοχή, σε συνεργασία με τους όμορους δήμους και τον ΟΑΣΑ (σχετικά έγγραφο με α.π. 

7329/2021 ΟΑΣΑ). 

 Διαμόρφωση διάβασης πεζών στην οδό Νερατζιωτίσσης στο ύψος του προαστιακού 

(μέρος του Παραδοτέου Π3). 

Καταρτίσθηκε φάκελος με την υποστήριξη της αναδόχου εταιρίας στο πλαίσιο της υπάρχουσας 

σχετικής σύμβασης και έγινε εισήγηση με α.π. 26136/2021 προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

Επίσης στο πλαίσιο της σύμβασης έχει ζητηθεί διεξαγωγή μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων 

στην οδό Ανθέων καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη για προτάσεις διαμόρφωσης διαβάσεων 

στην περιοχή Κοκκινιά πλησίον του 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Αμαρουσίου και άλλων μέτρων 

οδικής ασφάλειας στην οδό Μεσογείων. Σημειώνεται ότι για την οριστικοποίηση των εν λόγω 
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προτάσεων θα πρέπει να γίνει συνεννόηση και με τον ΟΑΣΑ, λόγω διέλευσης λεωφορειακών γραμμών, 

για την εξασφάλιση συναίνεσης. 

 

 4.2.«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

 4.3.Μελέτη διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών (συμβολή με 

Βριλησσίων, Α.Κοραή) στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Ορθολογικής Διαχείρισης Ομβρίων 

Υδάτων οδού Κυπρίων Αγωνιστών» όπως συμπληρώθηκε με τη με αρ. πρωτ. 44763/9-11-2020 (ΑΔΑ: 

ΨΚΣ9ΩΨ9-ΣΣ9) τροποποιητική σύμβαση. Σχετικά απόφ. 29/2021 ΕΠΖ και 59/2021 ΑΔΣ. Τρέχον 

στάδιο: Έλεγχος από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

 4.4.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ» 

 4.5.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

5) Εκτέλεση 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 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. Τρέχον στάδιο: βάσει του 

με α.π. 66658/04-06-2021 εγγράφου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (κ. Τζούχας), θα πρέπει να 

εκδοθούν νέες αποφάσεις ανά περιοχή. Προτεραιότητα στην ΠΕ Ψαλιδίου 

 

6) Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών (σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και οριζοντιογραφιών), σύνταξη 

εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα και επικοινωνία με συναρμόδιους φορείς για εξασφάλιση εγκρίσεων. 

Συγκεκριμένα είναι σε εξέλιξη διαδικασίες έγκρισης των κάτωθι μελετών που εκπονήθηκαν από την 

υπηρεσία: 

 Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας στην περιοχή Ν. Τέρμα 

(συμβολή οδών Ναούσης και Δωδεκανήσου). Σχετικά απόφ. 27/2020 ΕΠΖ και 182/2020 ΔΣ.  

Κατόπιν αλληλογραφίας με τον ΟΑΣΑ λάβαμε συναίνεση για την τελική πρόταση σύμφωνα με το με 

αρ. 8721/26-06-2021 έγγραφο του φορέα (εισερχ. α.π. 29517/28-06-2021), η οποία είναι προς 

διαβίβαση στην Αποκεντρωμένη. 

 Ρυθμίσεις προτεραιοτήτων σε διασταυρώσεις του Δήμου Αμαρουσίου. Σχετικά απόφ. 86/2021 ΕΠΖ 

και 136/2021 ΔΣ 
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 Ρυθμίσεις στάθμευσης οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου στο Δήμο Αμαρουσίου (οδοί Β. 

Κωνσταντίνου, 25ης Μαρτίου). Σχετικά απόφ. 88/2021 ΕΠΖ και 138/2021 ΔΣ 

 

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 

 

7.1. Εκκρεμείς διαδικασίες εφαρμογής εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: 

 Διαδικασία εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της 181/2020 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου στην περιοχή Ν. Μαρούσι (οδός Κορυτσάς) για την οποία εκδόθηκε η έγκριση της 

Αποκεντρωμε=νης Διοι=κησης Αττικη= ς (ΦΕΚ 4627 Β /́ 2020) σε συνα= ρτηση και με χωροθε=τηση νε=ων 

θέσεων ΤΑΧΙ βάσει της 17543/2020 απόφασης ΟΑΣΑ (εισερχ. α.π. 46625/2020 Δήμου Αμαρουσίου). Με 

γνώμονα την εξεύρεση βέλτιστης λύσης για το ζήτημα της χωροθέτησης των θέσεων ΤΑΧΙ και την 

κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής, έχει αποσταλεί αίτημα αρμοδίως για παραχώρηση θέσεων 

στάθμευσης ΤΑΧΙ εντός του περιβάλλοντος χώρου του Σισμανογλείου Νοσοκομείου (α.π. 11834/2021, 

11937/2021 έγγραφα Δήμου Αμαρουσίου και α.π. 16315/2021 έγγραφο 1ης ΥΠΕ Αττικής εισερχ. με α.π. 

17898/2021). 

 Επίσης έχει αποσταλεί στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το με α.π. 21053/2021 

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων για εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της 183/2020 

απόφασης ΔΣ που αφορά σε ρυθμίσεις στην περιοχή Σωρού (οδοί Ζεκάκου και Δελφών) για την οποία 

εκδο= θηκε η ε=γκριση της Αποκεντρωμε=νης Διοι=κησης Αττικη= ς (ΦΕΚ 1646 Β /́ 2021). 

 

7.2. Κυκλοφοριακές μελέτες σε στάδιο συλλογής - επεξεργασίας στοιχείων: 

 Βελτιώσεις σήμανσης και άλλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας σε 

διασταυρώσεις οδών 

Κατάρτιση προτάσεων  βάσει αιτημάτων και στο πλαίσιο των διατάξεων του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, για την αποτροπή της παρακώλυσης της κυκλοφορίας, της παρεμπόδισης της ορατότητας 

κ.λπ. λόγω στάθμευσης οχημάτων πλησίον διασταυρώσεων οδών.  

 Οδική ασφάλεια της οδού Μεσογείων πλησίον της συμβολής των οδών Μεσογείων και Σωρού 

‘Έχει γίνει διερεύνηση με την ΥΔΟΜ και αλληλογραφία με τη Δ/νση  Νομικών Υποθέσεων για τη 

δυνατότητα κατασκευής πεζοδρομίων στο νεοενταχθέν τμήμα της οδού Μεσογείων πλησίον των οδών 

Αναξαγόρα και Σωρού, από την οποία αναμένονται ενέργειες και ενημέρωση της Δ/νσης μας. 

 Λήψη μέτρων Οδικής ασφάλειας οδού Ευκαλύπτων λόγω επικινδυνότητας κατόπιν εγγράφων της 

Τροχαίας (εισερχ. 594/08-02-2021) και του ΥΠΟΜΕ (εισερχ. α.π. 16722/15-04-2021). 
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7.3. Λοιπά ζητήματα : 

7.3.1.Αίτημα του Δήμου Αμαρουσίου για την υπαγωγή της οδού Σπύρου Λούη στο  εθνικό δίκτυο και 

ανάληψη της συντήρησής της από Περιφέρεια Αττικής. Σχετικά : Η 255/2020 Απόφαση ΔΣ, το με 

α.π. 50740/18-12-2021 έγγραφο Δήμου Αμαρουσίου προς Περιφέρεια  και το με α.π. 116178/Φ.270 

(εισερχ. 116178/2021) έγγραφο ΥΠΟΜΕ προς Περιφέρεια Αττικής (για τη Σπ. Λούη τηρείται 

χωριστός φάκελος - ντοσιέ)  

7.3.2.Επανεξέταση και επικαιροποίηση της μελέτης του κόμβου Αμαρυσίας Αρτέμιδος – Νερατζιωτίσσης 

σύμφωνα με το με α.π. 77191/2021 εγγράφου ΥΠΟΜΕ εισερχ. με α.π. 13374/2021)  

7.3.4.Εξέταση της διαμόρφωσης διαβάσεων ή κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση. Ειδικότερα: 

 Διαδικασία σε εξέλιξη για την εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη στη συμβολή των οδών Ι. 

Λόχου – Ερατούς – Α. Παπανδρέου. Απαιτούνται τεχνικές εργασίες αναδιαμόρφωσης 

υφιστάμενης νησίδας και διαγραμμίσεων από το Τμ. Κατασκευής κι Επίβλεψης Έργων (σχετ. ΔΥ 

εισερχ. με 539ΤΕ/24-02-2021 έγγραφο Αντιδημάρχου) σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του 

ΥΠΟΜΕΔΙ. 

 Διαδικασία σε εξέλιξη για την εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη στην οδό Αμ. Αρτέμιδος 

πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Θα πρέπει να προηγηθεί ανακατασκευή του αντίστοιχου 

οδικού τμήματος και των πεζοδρομίων σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ. Απαιτείται 

τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. 

 Αιτήματα για εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών σε άλλα σημεία των οδών Αμαρυσίας 

Αρτέμιδας, Αμαρουσίου Χαλανδρίου και Σωρού, για τα οποία απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση 

κι εξασφάλιση των προϋποθέσεων βάσει των σχετικών οδηγιών και των αποφάσεων της 

Περιφέρειας.  

7.3.5.Λοιπά αιτήματα για τα οποία έχουμε απευθυνθεί στο ΥΠΟΜΕ και την Περιφέρεια Αττικής λόγω 

αρμοδιότητα, όπως:  

 Αίτημα για την κυκλοφοριακή ρύθμιση του κόμβου Βύρωνος Ναούσης μετά από σχετικό 

έγγραφο του ΟΣΥ για την ασφαλή διέλευση λεωφορείου. Σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων με α.π. 19163/2021 – Ορθή Επανάληψη προς ΥΠΟΜΕ 

 Αίτημα επικινδυνότητας εξόδου χώρου στάθμευσης του ΚΕΛ της Γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ επί της 

οδού Νερατζιωτίσσης (α.π. 20806/2021) 

 καθώς και αιτήματα πολιτών και συλλόγων. 

 

8) Μέριμνα για την κατάρτιση και τις αναγκαίες τροποποιήσεις των δρομολογίων της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας (θερινής / χειμερινής περιόδου, αργίες κ.λπ.),  για τις σχετικές ενημερώσεις του κοινού 

(ανακοινώσεις κ.λπ.) καθώς και για λοιπά ζητήματα ομαλής λειτουργίας, συνεργαζόμενο όπου απαιτείτο 
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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 κλπ) 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Μετά από έρευνα στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου και μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

ΙΡΙΔΑ (Ιούνιος 2021), προέκυψε ότι εντός του έτους 2021 εισήλθαν 522 έγγραφα στο πρωτόκολλο 

του τμήματος, που αφορούσαν: 

 

Α.  

 άδεια μερικής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (λόγω εργασιών – τοποθέτηση ειδικών κάδων 

για προϊόντα κατασκευών ή κατεδάφισης -μπάζα κλπ.)  

 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 εποχικά δρώμενα) 

 άδεια διακοπής κυκλοφορίας (κλείσιμο δρόμων για ώρες) λόγω των εργασιών δημοσίων 

έργων (οδοποιία, αποχέτευση, κλπ.) και αθλητικών εκδηλώσεων κ.ά. 

 

Β. 

 αριθμήσεις ακινήτων (πολύ μεγάλη αύξηση λόγω του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 

 και διαφόρων άλλων αιτημάτων για την βεβαίωση ονομάτων και θέσεων των οδών του Δήμου 

 Αυτοψίες για την ικανοποίηση αιτημάτων τοποθέτησης ή αλλαγής (κατεστραμμένων) 

πινακίδων ονομασίας οδών. 

 Αυτοψίες για την βεβαίωση αρίθμησης ακινήτων 

 

 

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. 
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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. 

Το τμήμα Χωροθέτησης προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αυτοψίες και κατόπιν εισήγηση 

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). 

 

Ζ. 

Αυτοψίες – Μελέτες και στην συνέχεια εισηγήσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για προσωρινές 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να κατασκευασθούν έργα οδοποιίας ή άλλα. 

 

Η. 

Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. Ή G.I.S.). Ξεκινήσαμε πιλοτικά στην 

Πολεοδομική Ενότητα 2 (Π.Ε.-2) Άγιος Νικόλαος Αμαρουσίου, την αρχειοθέτηση των 37 οδών της Π.Ε. 

καθώς και των 64 Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.). 

Αρχειοθετήθηκαν σε ηλεκτρονικό αρχείο οι Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) που αφορούν 

ονοματοδοσίες οδών, καθώς και οι αριθμήσεις των Ο.Τ. Στη συνέχεια, καταχωρήθηκαν σε αρχείο G.I.S. 

τα δεδομένα. 

Έχουμε ήδη επιπλέον ξεκινήσει και την αρίθμηση των οδών με σκοπό την ολοκλήρωση των 

αριθμήσεων εντός της Π.Ε. 
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ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Tο Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων έχει ως κύριο μέλημα να μελετά − παρακολουθεί και να επιβλέπει 

τα έργα επισκευής και συντήρησης των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων του Δήμου Αμαρουσίου 

που εκτελούνται με εργολαβίες. 

Επίσης μεριμνά για την σύνταξη τακτικής ή έκτακτης μελέτης και των απαραίτητων 

συμπληρωματικών εγγράφων, από το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα, και τη διαβίβασή τους στο τμήμα 

Προμηθειών για την έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – υπηρεσίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία 

των δημοτικών κτιρίων. 

 

Κατά το έτος 2021, το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, κατόπιν αντίστοιχων εντολών της διοίκησης, 

συνέταξε συνολικά 30 νέες τεχνικές μελέτες (προμήθειας-υπηρεσίας) για τις ανάγκες του Δήμου 

και του ΟΚΟΙΠΑΔΑ και προέβη στις προβλεπόμενες διαδικασίες σε συνεργασία με τα αρμόδια 

τμήματα για την υλοποίηση τους, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά ακολούθως: 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: 

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

ποσού 23.994,00€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ» ποσού 11.854,40€ 

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» ποσού 24.800,00€ 

 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠ/ΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ» ποσού 24.775,20€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» ποσού 24.738,00€ 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» ποσού 24.676,00€ 

 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ποσού 23.994,00€ 

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ποσού 14.942,00€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ποσού 19.964,00€ 

 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ποσού 73.984,90€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ» ποσού 4.960,00€ 

 «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ποσού 24.800,00€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ποσού 6.991,12€ 
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 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ποσού 69.984,17€ 

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» ποσού 36.971,90€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ποσού 32.785,60€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ» ποσού 17.950,24€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ FCU, SPLIT UNIT ΚΑΙ KKM» ποσού 

24.994,69€ 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ποσού 74.000,00 € 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» ποσού 

288.920,00€ 

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ποσού 23.987,80€ 

 «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 975 (Π.Ε. ΣΩΡΟΣ)» ποσού 23.956,80€ 

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ποσού 14.867,60€ 

ΟΚΟΙΠΑΔΑ: 

 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» ποσού 39.912,26 €  

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ποσού 14.997,80€  

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ποσού 14.997,80€ 

(ΑΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ) 

 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» ποσού 15.999,06€  

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ» ποσού 8.928,00€  

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

ΤΟΥ Π.Σ. ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ» ποσού 25.978,00€  

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

ΤΟΥ Π.Σ. ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ» ποσού 36.989,20€  

 

Επίσης, το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων κλήθηκε να ανταποκριθεί στις έκτακτες επιδημιολογικές 

συνθήκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19. Προκειμένου να ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την διαφύλαξη της δημόσια υγείας τόσο των υπαλλήλων 
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όσο και του κοινού που προσέρχεται εντός των Δημοτικών Κτιρίων, συνέταξε για τον σκοπό αυτό 5 

μελέτες (προμήθειας-υπηρεσίας): 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 

ποσού 51.516,00€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» ποσού 

64.405,60€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» ποσού 42.400,00€ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» ποσού 

20.460,00€ 

 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗMΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» ποσού 64.660,00 € 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω, ανέλαβε την επίβλεψη όλων των απολυμάνσεων που κρίθηκαν 

αναγκαίες και πραγματοποιήθηκαν στους χώρους των Δημοτικών Κτιρίων είτε έπειτα από την 

εμφάνιση κρουσμάτων είτε ως προληπτικό μέτρο προστασίας. 

 

Πέρα των προαναφερόμενων μελετών, το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων ασχολήθηκε με τις ακόλουθες 

εργασίες:  

 Μερίμνησε για την εκπόνηση των σχεδίων που απαιτούνταν για την έκδοση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας “Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ” για το 

Ν.Π. «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.» 

 Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αθλητισμού, το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων συνέβαλε στην 

υποβολή φακέλου για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας της μικρής κολυμβητικής 

δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. 

 Ανέλαβε την διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων χώρων σύμφωνα με τις διατάξει του 

Ν. 4495/2017 του κτιρίου όπου στεγάζεται το ΚΑΠΗ Αμαρουσίου (Περικλέους 22), 

συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σχέδια, έγγραφα, πληρωμές, κλπ) και 

υποβάλλοντάς τα στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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 Ανέλαβε την διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4495/2017 καθώς και την έκδοση «Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών Καθαίρεσης Αυθαίρετων 

Χώρων» για το ακίνητο του Δήμου Αμαρουσίου στην πλατεία Γαρδέλη. 

 Συνέταξε τις Τεχνικές Εκθέσεις και τις υπέβαλε στο Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και 

Καταστημάτων για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας των Παδικών Σταθμών «1ος 

Κοκκινιάς», «Αναβρύτων», “Κέντρο» και «Πολύδροσο» λόγω μεταβολής του αριθμού των 

βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται σε αυτά. 

 Ανέλαβε την ενημέρωση των φακέλων των Οικοδομικών Αδειών για τους Βρεθονηπιακούς 

Σταθμούς «Αναβρήτων», «Σωρού» και «Στουντίου» αρμοδιότητας του Ν.Π. «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.» 

προκειμένου να γίνει η ανανέωση των πιστοποιητικών πυρασφάλειας. 

 

Παράλληλα, το Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων, παρακολούθησε και συμμετείχε στην εκτέλεση των 

εργασιών αποκατάστασης, συντήρησης ή και βελτίωσης (εργασίες κτιρίων, αθλητικών χώρων και 

λοιπω= ν εγκαταστα= σεων, αυ= λειων χω= ρων κλπ) των κτιριακω= ν υποδομω= ν της Α /́βα= θμιας και 

Β /́βα= θμιας σχολικη= ς επιτροπη= ς καθω= ς και των Βρεφονηπιακω= ν Σταθμω= ν αρμοδιο= τητας του Ν.Π. 

«Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.», μετά από αίτημα τους. 

 

Σε ότι αφορά την αλληλογραφία του Τμήματος (εισερχόμενη/εξερχόμενη), προέκυψε ότι εντός του 

έτους 2021 διακινήθηκαν περίπου 250 έγγραφα. Τα εν λόγω έγγραφα αφορούσαν ενδεικτικά: 

 διαβίβαση μελετών και τεχνικών εκθέσεων για τις ανάγκες των Δημοτικών κτιρίων, των 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων και των Σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου. 

 εισηγήσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 εισηγήσεις στην 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.  

 αιτήματα από / απαντήσεις σε δημότες 

Συμπληρωματικά της γραπτής επικοινωνίας, το τμήμα παρείχε εξυπηρέτηση κοινού τηλεφωνικά ή 

μετά από 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 ΟΚΟΙΠΑΔΑ. 
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 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 κτιρίων 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. 

- εκπόνησε σχεδία διαφυγής, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία για τις ασκήσεις εκτάκτου 

ανάγκης (σεισμού & φωτιάς) στο Δημαρχιακό Μέγαρο. 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

Στον τομέα των ανελκυστήρων: 

1) Για το έτος 2021 το Αρχείο Ανελκυστήρων του Δήμου Αμαρουσίου περιλαμβάνει  385 φακέλους    

2) Οι καταχωρήσεις έχουν ολοκληρωθεί σε 180 φακέλους περίπου σε:  

     α) Έντυπη μορφή και  

     β) σε ηλεκτρονική μορφή  

3) Έχουν ζητηθεί στοιχεία για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση σε 286 φακέλους περίπου  

4) Οι αιτήσεις εισερχόμενων ανά εβδομάδα ήταν περίπου 55.  

        

Πλέον των ανωτέρω, στο πλαίσιο του προγραμματισμού  και σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 

Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Καθαριότητας και Οικονομικής Διαχείρισης, καταρτίστηκε από την 

Δ/νση Τεχνικών Έργων το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2021 και εφαρμόστηκε η 

προβλεπόμενη διαδικασία για την ψήφιση του.  
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10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

Στη Δ/νση μας εισήλθαν μέσω γενικού ή εσωτερικού πρωτοκόλλου συνολικά (1301) έγγραφα, τα 

οποία αφορούσαν αιτήσεις, κοινοποιήσεις και αλληλογραφία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς, εκ των οποίων (593) αποτελούσαν κοινοποιήσεις νομοθεσίας, αποφάσεων και ενημερωτικών 

εγγράφων.  

Επιπρόσθετα, στη Δ/νση μας εισήλθαν (2.715) αιτήματα από τη Γραμμή Δημότη σχετικά με 

θέματα αρμοδιότητας κυρίως των Τμημάτων Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών 

και Εδικών 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. Τα ανωτέρω αφορούν το διάστημα πριν την εφαρμογή του συστήματος Ίριδα του Γενικού 

Επιτελείου Αεροπορίας 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του έργου των τεσσάρων Τμημάτων της Δ/νσης: 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, συντελέστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος οι 

ακόλουθες ενέργειες:  

 

Κατάρτιση προτάσεων προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για τη Δ/νση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: 

Το Τμήμα προέβη, συνεργαζόμενο με την Προϊσταμένη Δ/νσης και σε συνεννόηση με τα λοιπά 

Τμήματα, τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τη Διοίκηση, στην κατάρτιση των προτάσεων του 

προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος της Δ/νσης, τόσο στο πλαίσιο των αναμορφώσεων  

αυτών για το οικονομικό έτος 2021, όσο και κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του τεχνικού 

προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022.   
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Εκπόνηση μελετών της Δ/νσης 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. 

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 Δ/νσης 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.  

- Συνεργάστηκε με την Προϊσταμένη Δ/νσης 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.) 
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- Συνεργάστηκε με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, καθώς και με την Ιατρό Εργασίας, 

όπου απαιτείτο, για την προμήθεια του ιατροφαρμακευτικού υλικού για το προσωπικό της Δ/νσης, 

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 Δ/νσης 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.). 

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 συμβάσεων υπηρεσιών – προμηθειών για άλλο 

φορέα (Σ.Π.Α.Π.). 
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Ενέργειες Γραμματείας  Δ/νσης: 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, η Γραμματεία της Δ/νσης πραγματοποίησε: 

- Τη διακίνηση, τον καταμερισμό και την αρχειοθέτηση όλης της αλληλογραφίας της Δ/νσης, η οποία 

περιλαμβάνει (1301) 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 Δ/νσης. 

- Την παρακολούθηση και καταγραφή των καρτών για το ωράριο και την συμπλήρωση των 

καταστάσεων  μισθοδοσίας για το Προσωπικό της Δ/νσης, το οποίο αριθμούσε για το 2021 

συνολικά (334) υπαλλήλους δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εκ των οποίων (111) μόνιμοι, (158) 

ΙΔΑΧ, (12) ΙΔΟΧ με πρόσληψη λόγω πανδημίας, (25) ΙΔΟΧ με ασφαλιστικά μέτρα και (28) με 

οκτάμηνες συμβάσεις μέσω ΟΑΕΔ. 

- Την μηχανογραφική καταγραφή και παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων της Δ/νσης, 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.λπ.). 

- Την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ πρωτογενών αιτημάτων της Δ/νσης, για την εκπόνηση μελετών και τη 

σύναψη των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των 

απαιτούμενων εγγράφων. 

- Την υποστήριξη και μέριμνα για τα μηχανήματα υπολογιστών και τα λογισμικά που χρησιμοποιεί η 

Δ/νση, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

- Τον συντονισμό σε διάφορα θέματα αναφορικά με το εργατοτεχνικό Προσωπικό της Δ/νσης και 

την γενικότερη λειτουργία αυτής (όπως οι ανακοινώσεις της Δ/νσης, συνεργασία με την Ιατρό 

Εργασίας, συνεργασία με ΕΔΣΝΑ κ.λπ.). 

 

- Τη διαχείριση των καθημερινών τηλεφωνικών αιτημάτων προς τη Δ/νση. 
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ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, συντελέστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος οι 

ακόλουθες ενέργειες:  

 

Εκπόνηση μελετών - Σύναψη συμβάσεων : 

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. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», 

προϋπολογισμού 4.557,60 €, σύναψη της σχετικής σύμβασης και επίβλεψη αυτής. 

3. Σύναψη σύμβασης (εσόδων) για την «ΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης 

νέας σύμβασης για την λόγω υπηρεσία και επίβλεψη αυτής. 

4. Σύναψη 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» και επίβλεψη αυτής. 

5. Επίβλεψη της σύμβασης (εσόδων) για την «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

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». 
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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 (42.152,61) 

τόνων αστικών απορριμμάτων, εκ των οποίων (38.811,61) 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 (2.365,00) τόνοι τα καθαρά 

ανακυκλώσιμα απορρίμματα τα οποία παρέμειναν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(Κ.Δ.Α.Υ.).  

  Ειδικότερα: 

- (29.628,76) τόνοι αφορούν τα σύμμεικτα απορρίμματα που δέχθηκε συνολικά ο Χώρος 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Εξ αυτών:  

(16.147,940) τόνοι αφορούν τα οικιακά σύμμεικτα απορρίμματα (περιεχόμενο πράσινων κάδων 

κυρίως) και τα ογκώδη. 

(1.996,11) τόνοι αφορούν τα νοσοκομειακά σύμμεικτα απορρίμματα.  

Συνεπώς, (29.628,76) τόνοι σύμμεικτων και ογκωδών απορριμμάτων απεστάλησαν απευθείας από 

το Δήμο μας στο Χ.Υ.Τ.Α. 

(3.341,00) τόνοι αφορούν το υπόλειμμα των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που απεστάλη από το 

Κ.Δ.Α.Υ. στο Χ.Υ.Τ.Α. μετά τη διαλογή. 

- (10.092,58) τόνοι αφορούν τα απορρίμματα (πράσινα, βιοαπόβλητα, σύμμεικτα) που δέχθηκε το 

Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), εκ των οποίων (602.870,00) τόνοι αφορούν την 

αποκομιδή και μεταφορά πράσινων απορριμμάτων στο Ε.Μ.Α., (9.180,85) τόνοι αφορούν την 

αποκομιδή και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων και (306,86) τόνοι αφορούν την αποκομιδή 

και μεταφορά βιοαποβλήτων. 

- (5.706,00) τόνοι αφορούν τα απορρίμματα ανακυκλώσιμων υλικών (μεικτά) στο Κ.Δ.Α.Υ., εκ των 

οποίων (2.365,00) τόνοι είναι τα καθαρά ανακυκλώσιμα απορρίμματα. 

- Εκτελέστηκαν (3.510,00) δρομολόγια απορριμματοφόρων και φορτηγών αποκομιδής για τη 

μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α.. 

- Εκτελέστηκαν (1.669,00) δρομολόγια απορριμματοφόρων ανακύκλωσης για τη μεταφορά 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο Κ.Δ.Α.Υ..  



258 
 
 

 

Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων: 

- Το Τμήμα προχώρησε στην εναλλακτική διαχείριση διαφόρων υλικών σε συνεργασία με αρμόδιους 

πιστοποιημένους φορείς. Ειδικότερα: 

Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης (9.635,00) kg 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και λαμπτήρων 

φωτισμού.   

Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης (24.699,00) kg έντυπου 

χαρτιού. 

Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α., στο πλαίσιο Προγράμματος Ανακύκλωσης Χαρτιού 

με Διαλογή στην Πηγή, έντυπο χαρτί τα δεδομένα των οποίων δεν μας έχουν κοινοποιηθεί μέχρι 

σήμερα και τελούμε εν αναμονή των  στοιχείων από τον φορέα. 

Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης (99,53) τόνοι 

χρησιμοποιημένων ειδών ένδυσης - υπόδησης. 

Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης (410,00) kg επικίνδυνων 

αποβλήτων οχημάτων και μηχανημάτων. 

Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωσης (459,00) kg  μπαταρίες. 

Συλλέχθηκαν από την ΕΕΑΑ (9,49) τόνοι γυαλιού. 

Συλλέχθηκαν και απεστάλησαν σε πιστοποιημένη εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών και  κατεδαφίσεων (1.395,82) τόνοι ΑΕΚΚ. 

 

Εκπόνηση άλλων αντικειμένων: 

- Tο Τμήμα προέβη σε διαχείριση (2.455,00) 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 συνεχίζεται η 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. 



259 
 
 

- Διατέθηκαν (300) τσάντες ανακύκλωσης στους δημότες.  

- Εκτελέστηκαν (30.900) δρομολόγια λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

- Κατάρτισε τα εβδομαδιαία προγράμματα του προσωπικού για τη φύλαξη των χώρων των 

αμαξοστασίων. 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, συντελέστηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος οι 

ακόλουθες ενέργειες: 

  

Α. Εκπόνηση μελετών: 

1. Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη 

σύνταξη μελέτης( 4/2021 ) με κωδικό ΚΑ 20-6279.006  και  τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», 

προϋπολογισμού 74.400 €.  

2.   Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη 

σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ», 

προϋπολογισμού 74.000 €. 

3. Συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη 

σύνταξη μελέτης  ( 5/2021 ) με κωδικό ΚΑ 20-6279.004 και τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

GRAFFITY  ΑΦΙΣΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  προϋπολογισμού 

24.800€  

4. Συνεργασία    με τα τμήματα  Σχεδιασμού και Εποπτειας καθώς και το τμημα  Διαχειρισης  

Εξοπλισμού και  Οχημάτων  για την σύνταξη μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ , ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 66,347,44 €  

 

Β. Επίβλεψη – Ολοκλήρωση συμβάσεων:  

1. Επίβλεψη σύμβασης με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ποσού 29.482,24.€ 

2. Επίβλεψη σύμβασης με τίτλο «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».προϋπολογισμού εσόδων 17.100€  
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3. Επίβλεψη σύμβασης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ», ποσού 48.353,80€. 

4. Επίβλεψη σύμβασης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Graffiti, ΑΦΙΣΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ποσού 24. 581,51 € 

 

 

Γ. 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 3) οικιών μετά από σχετικές εισαγγελικές παραγγελίες  στις Πολεοδομικές 

ενότητες  Κοκκινιάς, τις Εργατικών  και Αγίων Αναργύρων . Ακόμη έγινε  καθαρισμός στην Βίλλα 

Λουμίδη επί της οδού Αρκαδίου. 

-  

- Τη διαχείριση 332 (τριακόσιων τριάντα δύο) 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 (156) 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. 

- Την κατάρτιση ημερήσιων δελτίων εποπτείας του προσωπικού που απασχολείται στον 

οδοκαθαρισμό του Δήμου με χειροκίνητα μέσα. 
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Δ. Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων και  οικοπέδων για λόγους 

πυρασφάλειας: 

- Αποστολή ειδοποιητικών επιστολών σε (3500) ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων   εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου  Αμαρουσίου.  

 

- Αποψιλώθηκαν συνολικά (450,00) στρέμματα κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων. 

 

-  Από αυτά  τα 250 στρέμματα ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο , τα  στρέμματα στον Δήμο 

Αμαρουσίου και τα υπόλοιπα 200 στρέμματα σε  ιδιοκτήτες . Σημειώνουμε πως το τμήμα μας 

απέστειλε τα στοιχεία των ιδιοκτητών αυτών στο τμήμα Εσόδων   της  Δ/νσης Οικονομικής 

Διαχείρισης προκειμένου να  διεκπεραιώσει τις αντίστοιχες χρεώσεις με βάση  την 209/2014  

Απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου  

 

Ε. Ενέργειες για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων: 

- Εντοπισμός(123) εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

 

- Kαταγραφή (98) εγκαταλελειμμένων  οχημάτων   

 

- Απομάκρυνση (55 εγκαταλελειμμένων οχημάτων από το Δήμο. 

- Απομάκρυνση (43 ) εγκαταλελειμμένων οχημάτων από δημότες (ιδιοκτήτες) μετά από τις σχετικές 

ενέργειες της Δ/νσης. 

- Εξερχόμενη (εξωτερική - εσωτερική) αλληλογραφία με φορείς (Υπουργεία, Δ.Ο.Υ., Αστυνομία), 

Οικονομική Υπηρεσία Δήμου και ιδιοκτήτες οχημάτων: (1115) έγγραφα. 

Στ. Μεταφορές – Εκδηλώσεις: 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά εργασίες σε (45) περιπτώσεις μεταφορών του απαραίτητου 

εξοπλισμού ( έπιπλα,, υλικά καθαρισμού κλπ.  )  για την διεξαγωγη  και την υποστήριξη 

εκδηλώσεων.  Οι  εκδηλώσεις  αφορούσαν τόσο αιτήματα Δ/νσεων του Δήμου και λοιπών φορέων 

του Δήμου.  
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Ζ. Διαχείριση Ανθρώπινου  Δυναμικού  

΄Eγινε ενημέρωση   (προφορική και γραπτή)  σε όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό (οδοκαθαριστές 

κλπ )   σχετικά με  την χρήση των μέσων ατομικής προστασίας , την χρήση μάσκας σε εξωτερικό 

χώρο , την επίσκεψη  στον γιατρό εργασίας κλπ.  

Ακόμη στα μέτρα εφαρμογής για την αντιμετώπιση του covid -19  και σε συνεργασία με το τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού    έγινε παρακολούθηση και ενημέρωση όσον αφορά την διεξαγωγή rapid 

test ,  ασθενειών, εμβολιασμών καραντίνας, άδειας  κλπ.  

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021, 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 5.997.88 €.  

 

2. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (PRESS CONTAINERS)», 

προϋπολογισμού 74.400,00 €.  

 

3. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 24.800,00 €.  

 

4. Συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Συνεργείων  για τη σύνταξη μελέτης με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 

66.347,44 €.  

 

5. Σύνταξη μελέτης με τίτλο  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 33.480,00 €. 

 

6. Σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.354.188,79 €.  
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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 Στόλου που αριθμεί (156) 

Οχήματα και Μηχανήματα Έργου:  

 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

- Σύνταξη (221) Δελτίων Τεχνικής Επιθεώρησης (ΔΤΕ) οχημάτων, τα οποία περιελάμβαναν 

αναλυτικά (524) εργασίες συντήρησης – επισκευής οχημάτων μηχανημάτων έργου και προμήθεια 

(2.911) τεμαχίων ανταλλακτικών οχημάτων. 

 

- Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης με θέμα «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2021». 

 

- Συντήρηση – επισκευή (110) συνολικά οχημάτων  και μηχανημάτων έργου. 

 

- Ανάθεση και ολοκλήρωση (29) εκτελεστικών συμφωνητικών για συντήρηση - επισκευή – 

προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών  των οχημάτων – μηχανημάτων έργου με εξωτερικά 

τεχνικά συνεργεία.  

 

- Καταγραφή (509) τιμολογίων των ανωτέρω συμβάσεων στο λογιστικό σύστημα του Δήμου. 

 

- Καταγραφή ετήσιων (150) ασφαλιστηρίων συμβολαίων (150) οχημάτων – μηχανημάτων έργου 

στο λογιστικό σύστημα του Δήμου.  

 

- Πραγματοποίηση (951) συντηρήσεων και επισκευών από το Τεχνικό Συνεργείο   Οχημάτων του 

Δήμου. 

 

- Πραγματοποίηση (20) μεταφορών βαρέων οχημάτων – μηχανημάτων έργου, σε συνεργασία με 

συμβεβλημένη εταιρεία μεταφοράς βαρέων οχημάτων. 
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- Πραγματοποίηση (14.967) 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 (383.109,09) lt σε 

πετρέλαιο – βενζίνη  και (27.476,69) kg σε φυσικό αέριο. 

 

- Προώθηση της διαδικασίας ενεργειών εκ μέρους του Δήμου αναφορικά με την διαδικασία 

απόσυρσης (Απόσυρση 2016), (22) παλαιών ανενεργών οχημάτων εκ’ των οποίων διεγράφησαν 

(2) οχήματα οριστικά. 

 

- Προώθηση της διαδικασίας ενεργειών εκ μέρους του Δήμου αναφορικά με την διαδικασία 

απόσυρσης (Απόσυρση 2021), (22) παλαιών ανενεργών οχημάτων. 

 

- Μεταβίβαση (28) οχημάτων των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων (ΔΕΑΔΑ – ΚΕΑΔΑ) στον Δήμο 

Αμαρουσίου. 

 

- Ενέργειες για την μεταβίβαση (6) οχημάτων των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων (ΔΕΑΔΑ – 

ΚΕΑΔΑ) στον Δήμο Αμαρουσίου 

 

- Διαχείριση (31) ατυχημάτων οχημάτων του Δήμου. 

 

- Έλεγχος (98) οχημάτων για ΚΤΕΟ και Κ.Ε.Κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


