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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 28761 24/7/2020 για την 27/2020 συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής στις 28/07/2020 και ώρα 13:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

 Ματαίωση ή µη της διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης που αφορά στην 
υπηρεσία µε τίτλο "Υπηρεσίες οδηγού για τη 
µεταφορά επιβατών του ∆ήµου Αµαρουσίου" 
και ακύρωση ή µη του σχετικού ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

366/2020 Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης που αφορά στην 
υπηρεσία µε τίτλο "Υπηρεσίες οδηγού για τη 
µεταφορά επιβατών του ∆ήµου Αµαρουσίου" 
και ακύρωση του σχετικού ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

 Έγκριση για την υποβολή Πρότασης 
(Αίτησης Χρηµατοδότησης) στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττική" στον 
Άξονα προτεραιότητας 04 "Προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συµπαραγωγής και προώθηση Χαµηλών 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στις 
Αστικές Περιοχές"που συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο "Παρεµβάσεις 
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 
σε ∆ηµοτικά Κτίρια" στην Πρόσκληση µε 
κωδικό ΑΤΤ088(Α/Α ΟΠΣ: 3426) 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

367/2020  : Έγκριση για την υποβολή Πρότασης 
(Αίτησης Χρηµατοδότησης) στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττική" στον 
Άξονα προτεραιότητας 04 "Προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συµπαραγωγής και προώθηση Χαµηλών 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στις 
Αστικές Περιοχές"που συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο "Παρεµβάσεις 
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 
σε ∆ηµοτικά Κτίρια" στην Πρόσκληση µε 
κωδικό ΑΤΤ088(Α/Α ΟΠΣ: 3426) 

Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 
υπηρεσίας µε τίτλο "Υπηρεσίες 
απολύµανσης ∆ηµοτικών κτιρίων για την 
αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19" 

1 368/2020 Έγκριση απευθείας ανάθεσης λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 
υπηρεσίας µε τίτλο "Υπηρεσίες 
απολύµανσης ∆ηµοτικών κτιρίων για την 
αντιµετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19" 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών 
συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
υπηρεσία µε τίτλο "ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 
(ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)" 

2 369/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών 
συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσµατος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την υπηρεσία 
µε τίτλο "ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)" 

Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών – 
µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο 
“Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη 
συντήρηση και επισκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων”» 

3 370/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 
µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο 
“Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη 
συντήρηση και επισκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων”» 

Έγκριση ή µη  καταβολής ποσού κεφαλαίου 
µε βάση την υπ' αριθµ. 284/2019 διαταγή 
πληρωµής της κ. Ειρηνοδίκη Αµαρουσίου 
Ανδριανής  Μπαϊρακτάρη-Υπόθεση 
"∆ηµόπουλος Μιχάλης" Φ. 5258 

4 371/2020 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου µε 
βάση την υπ' αριθµ. 284/2019 διαταγή 
πληρωµής της κ. Ειρηνοδίκη Αµαρουσίου 
Ανδριανής  Μπαϊρακτάρη-Υπόθεση 
"∆ηµόπουλος Μιχάλης" Φ. 5258 

Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκων µέσων κατά 
της υπ' αριθ. 52/2020απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου. 

5 372/2020 Έγκριση άσκησης ενδίκων µέσων κατά της 
υπ' αριθ. 52/2020απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου. 

Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκων µέσων κατά 
της υπ' αριθ. 60/2020απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου 

6 373/2020 Έγκριση άσκησης ενδίκων µέσων κατά της 
υπ' αριθ. 60/2020απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου 

Έγκριση άσκησης ή µη ενδίκων µέσων κατά 
της υπ' αριθ. 75/2020απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου 

7 374/2020 Έγκριση άσκησης ενδίκων µέσων κατά της 
υπ' αριθ. 75/2020απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου 

Κατάρτιση όρων µειοδοτικής δηµοπρασίας 
για την µεταστέγαση του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών ∆ήµου Αµαρουσίου 

8 375/2020 Κατάρτιση όρων µειοδοτικής δηµοπρασίας 
για την µεταστέγαση του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών ∆ήµου Αµαρουσίου 

Έγκριση  ή µη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) και της 1ης 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης (Ήσσονος 
Σηµασίας) του έργου«∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ» 

9 376/2020 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) και της 1ης 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης (Ήσσονος 
Σηµασίας) του έργου«∆ΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ» 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κώστας Μπίκας 
28/7/2020 
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