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Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 14787 10/4/2020 για την 13/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/04/2020 και ώρα 11:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αυξημένων και 

κατεπειγόντων έκτακτων αναγκών που 

προκλήθηκαν από τα μέτρα διασποράς 

του κορονοιούCOVIT -19

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

143/2020 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αυξημένων και 

κατεπειγόντων έκτακτων αναγκών που 

προκλήθηκαν από τα μέτρα διασποράς 

του κορονοιούCOVIT -19

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια 

ζωοτροφών αδεσπότων  ζώων στα πλαίσια 

των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19"

1 144/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια 

ζωοτροφών αδεσπότων  ζώων στα πλαίσια 

των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19"

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος της 

απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, της προμήθειας 

με τίτλο «Παροχή γευμάτων και τροφίμων 

για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα 

πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19».

2 145/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

Διαπραγμάτευσης και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος της 

απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, της προμήθειας 

με τίτλο «Παροχή γευμάτων και τροφίμων 

για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα 

πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19»

Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών και κατακύρωσης 

σύμβασης διαγωνισμού για το έργο 

«Ανακατασκευή και συντηρήσεις οδών"

3 146/2020 Έγκριση  πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών και κατακύρωσης 

σύμβασης διαγωνισμού για το έργο 

«Ανακατασκευή και συντηρήσεις οδών"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο “ Καθαρισμός και 

αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και 

οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας”»

4 147/2020 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο “ Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας”»

Έγκριση ή μη  εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων  και λοιπών οχημάτων του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής 

Οδού

5 148/2020 Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων  και λοιπών οχημάτων του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής 

Οδού

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών 

καθαρισμού Graffiti, αφισών, 

αυτοκόλλητων κ.λπ. στους κοινοχρήστους 

χώρους

6 149/2020 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο εργασιών 

καθαρισμού Graffiti, αφισών, 

αυτοκόλλητων κ.λπ. στους κοινοχρήστους 

χώρους

Aποδοχή δωρεάν παραχόρησης  ενός 

επιβατικού οχήματος από την εταιρεία  

"HERTZ AYTO HELLAS A.T.E.E" για την 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου 

Αμαρουσίου εξαιτίας της αντιμετώπισης 

πανδημίας του κορωνοιού covid-19

7 150/2020 Aποδοχή δωρεάν παραχόρησης  ενός 

επιβατικού οχήματος από την εταιρεία  

"HERTZ AYTO HELLAS A.T.E.E" για την 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου 

Αμαρουσίου εξαιτίας της αντιμετώπισης 

πανδημίας του κορωνοιού covid-19

Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος στον 

Δήμο Αμαρουσίου από την Κεντρική 

Ένωση Δήμων  Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ενός 

επιβατικού οχήματος της "TOYOTA 

ΕΛΛΑΣ" για όλο το χρονικό διαστημα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοιού covid-19

8 151/2020 Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος στον 

Δήμο Αμαρουσίου από την Κεντρική 

Ένωση Δήμων  Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ενός 

επιβατικού οχήματος της "TOYOTA 

ΕΛΛΑΣ" για όλο το χρονικό διαστημα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοιού covid-19

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
14/4/2020
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