
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. 22720 18/6/2020 για την 21/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/06/2020 και ώρα 12:00 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 πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας»

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

263/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο «Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας»

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

1 264/2020 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 

υπ'αρ.45/2020 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την τρίτη (3η) 

αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020

2 265/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 

υπ'αρ.45/2020 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την τρίτη (3η) 

αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2020

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 

υπ'αρ.44/2020 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την Τρίτη (3η) 

τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού 

έτους 2020

3 266/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 

υπ'αρ.44/2020 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την Τρίτη (3η) 

τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού 

έτους 2020
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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 

προμήθειας 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.)

4 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

(Α.Ε.Κ.Κ.)"

5 267/2020 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

(Α.Ε.Κ.Κ.)"

Πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της 

Πράξης "Δημιουργία και Λειτουργία 

"Κέντρου Κοινότητας" Δήμου Αμαρουσίου" 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002032, ΠΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020

6 268/2020 Πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της 

Πράξης "Δημιουργία και Λειτουργία 

"Κέντρου Κοινότητας" Δήμου Αμαρουσίου" 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002032, ΠΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Έγκριση για την υποβολή πρότασης στον 

άξονα 1 «Αστική αναζωογόνηση 2019» του 

χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020»  

με τίτλο «Αποκατάσταση- αξιοποίηση του 

Διατηρητέου κτιρίου στην συμβολή των 

οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ 

138 (93Α) στον Δήμο Αμαρουσίου

7 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αυξημένων και 

κατεπειγόντων έκτακτων αναγκών που 

προκλήθηκαν από τα μέτρα διασποράς 

του κορονοιούCOVIT -19

8 269/2020 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αυξημένων και 

κατεπειγόντων έκτακτων αναγκών που 

προκλήθηκαν από τα μέτρα διασποράς 

του κορονοιούCOVIT -19

Ανάθεση έργου για τη διαχείριση της 

οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης 

των υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου

9 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
22/6/2020

2 / 2


