
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής      

ΜΟΝΑΔΑΓ΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 15683 23/4/2020 για την 14/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/04/2020 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

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο της 

υπηρεσίας με τίτλο"ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

152/2020 Έγκριση  ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας 

με τίτλο"ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών τελεσίδικης διαταγής πληρωμής, 

καθώς και επιδικασθείσας δικαστικής 

δαπάνης για αποζημίωση λόγω 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 

υπαλλήλου ΔΕΑΔΑ κου Σέρβου 

Παναγιώτη,  κατόπιν εκδόσεως και 

κοινοποιήσεως της υπ΄αρ. 7/2018 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου (ΣΕΡΒΟΣ Φ.3132)

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

153/2020 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών τελεσίδικης διαταγής πληρωμής, 

καθώς και επιδικασθείσας δικαστικής 

δαπάνης για αποζημίωση λόγω 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας 

υπαλλήλου ΔΕΑΔΑ κου Σέρβου 

Παναγιώτη,  κατόπιν εκδόσεως και 

κοινοποιήσεως της υπ΄αρ. 7/2018 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου (ΣΕΡΒΟΣ Φ.3132)

3η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

1 154/2020 3η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

«Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση)

λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, 

της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια

κιτ αντισηπτικών στα πλαίσια των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19».

2 155/2020 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση)

λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, 

της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια

κιτ αντισηπτικών στα πλαίσια των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

υπηρεσίας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΑΝΤΙMΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19”

3 156/2020 Έγκριση απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια τροφίμων 

ειδών κρεοπωλείου για τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσίες 

απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19"

4 157/2020 Έγκριση απευθείας ανάθεσης λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσίες 

απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων για την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19"

«Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης της προμήθειας 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ , 

ΣΠΟΡΩΝ κλπ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN», επιλογή 

του τρόπου εκτέλεσης όπως και του 

κριτηρίου ανάθεσης και κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης»

5 158/2020 «Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης της προμήθειας με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ , ΣΠΟΡΩΝ κλπ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

LIFE GRIN», επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου 

ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης»

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο "Ταχυδρομικά Τέλη 

(Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών)"

6 159/2020 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο "Ταχυδρομικά Τέλη (Παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών)"

Έγκριση των με αρ. πρωτ. 

14941/13.04.2020 και 15220/15.04.2020 

πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών, και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού , 

κάτω των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

7 160/2020 Έγκριση των με αρ. πρωτ. 

14941/13.04.2020 και 15220/15.04.2020 

πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών, και ανάδειξη  προσωρινού 

αναδόχου του ανοικτού , κάτω των ορίων 

δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών – 

αδρανών υλικών»

8 161/2020 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών – 

αδρανών υλικών»

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ.  38697/05-08-2019  

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία 

"KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ

9 162/2020 Επιμήκυνση  της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ.  38697/05-08-2019  σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 

Εταιρείας με την επωνυμία "KERGON 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου "Κατασκευή δικτύου 

αυτοματοποιημένου ελέγχου για την 

ορθολογική διαχείριση των φυσικών 

πόρων που αφορούν τους κοινόχρηστους 

χώρους του Δ. Αμαρουσίου"

10 163/2020 Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου 

"Κατασκευή δικτύου αυτοματοποιημένου 

ελέγχου για την ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων που αφορούν τους 

κοινόχρηστους χώρους του Δ. 

Αμαρουσίου"

Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών για το έργο:            

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

11 164/2020 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών για το έργο:            

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

Έγκριση καταβολή δικηγορικής αμοιβής 

στoν δικηγόρο κo Ευστάθιο Κουκούτση για 

τον χειρισμό υπόθεσης ενώπιον του ΄Β 

Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 

Αθηνών

12 165/2020 Έγκριση καταβολή δικηγορικής αμοιβής 

στoν δικηγόρο κo Ευστάθιο Κουκούτση για 

τον χειρισμό υπόθεσης ενώπιον του ΄Β 

Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 

Αθηνών

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
27/4/2020
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