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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 30542 7/8/2020 για την 28/2020 συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής στις 13/08/2020 και ώρα 10:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Έγκριση ετήσιου προγραµµατισµού 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού του 
∆ήµου Αµαρουσίου έτους 2021. 

1 377/2020 Έγκριση ετήσιου προγραµµατισµού 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού του 
∆ήµου Αµαρουσίου έτους 2021. 

Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της 
µε αριθ. πρωτ.  17329/13-05-2020  
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου 
και της Εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ACTION PLUS». 

2 378/2020 Επιµήκυνση της χρονικής διάρκειας της µε 
αριθ. πρωτ.  17329/13-05-2020  σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της 
Εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
ACTION PLUS». 

Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της 
µε αριθ. πρωτ.  22906/03-05-2019  
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου 
και του «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜ. ΚΑΤΟΥΡΛΗ – 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». 

3 379/2020 Επιµήκυνση της χρονικής διάρκειας της µε 
αριθ. πρωτ.  22906/03-05-2019  σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και του 
«ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜ. ΚΑΤΟΥΡΛΗ – 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». 

Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 
υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης 
∆ηµοτικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου 
Αµαρουσίου για την αντιµετώπιση της 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 
για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19». 

4 380/2020 Έγκριση απευθείας ανάθεσης λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 
υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης 
∆ηµοτικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου 
Αµαρουσίου για την αντιµετώπιση της 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 
για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19». 

Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης της 
προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια φορητών 
Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης 
υπολογιστών, στο πλαίσιο της 
αντιµετώπισης της πανδηµίας του Covid-19» 

5 381/2020 Έγκριση απευθείας ανάθεσης της 
προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια φορητών 
Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης 
υπολογιστών, στο πλαίσιο της 
αντιµετώπισης της πανδηµίας του Covid-19» 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Ματαίωση ή µη της διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης που αφορά στην 
προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών 
ηλεκτροφωτισµού» και ακύρωση ή µη του 
σχετικού διαγωνισµού 

6 382/2020 Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης που αφορά στην 
προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών 
ηλεκτροφωτισµού» και ακύρωση του 
σχετικού διαγωνισµού 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
13/8/2020 
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