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ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
18299 
22/5/2020 

TΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. 
Σταθούλης Σπυρίδων,Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας, Νικολαράκος Ιωάννης,Σαγρής Παναγιώτης, 
Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Βλάχου-Σταµατάκη Ελένη, Γώγου Μαρία,Καραµέρος Γεώργιος, Μπούρας 
Βασίλειος 
(Σε περίπτωση κωλύµατος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τους αναπληρωτές σας). 

Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη, Ιωάννου Αικατερίνη, Βουρλάκη Αικατερίνη,Μαρτίνη Σταµατία, 
Μπόγδανος Σπυρίδων, Κανάρη-Ντάλλη Κυριακή, Κούκουζας Πέτρος 

2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση (18/2020) του Σώµατος στις 26/5/2020 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ για την κάλυψη των αυξηµένων και κατεπειγόντων 

έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν από τα µέτρα διασποράς του κορονοιού COVIT -19 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη της υπ'αρ.37/2020 απόφασης του ∆.Σ. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά την δεύτερη (2η) τροποποίηση του Ετήσιου 
Προγράµµατος ∆ράσης της Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2020. 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη της υπ'αρ.38/2020 απόφασης του ∆.Σ. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά την δεύτερη (2η) αναµόρφωση του Ετήσιου 
Προϋπολογισµού της Επιχείρησης οικονοµικού έτους 2020. 

4. Έγκριση ή µη καταβολής  αµοιβής στην κα Νικολέτα Βλασσιώτου για την παροχή υπηρεσιών ως 
Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (D.P.O.) στον ∆ήµο Αµαρουσίου, σε εκτέλεση 
του Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων, που έχει τεθεί σε εφαρµογή από 25.05.2018  σε 
συνδυασµό µε το Ν.4624/29-08-2019. 

5. Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περαίωσης  για το έργο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 
ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

6. Έγκριση ή µη παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της Σύµβασης για τη µελέτη 
«ΣΧΕ∆ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

7. Σηµειακή Τροποποίηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης για την κατασκευή τµήµατος οδού Αχιλλείου στο 
υπό υλοποίηση έργο: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

8. Έγκριση ή µη παράτασης της σύµβασης "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" 



 

9. Έγκριση ή µη παράτασης της σύµβασης "ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

10. Έγκριση ή µη παράτασης της σύµβασης µε τίτλο: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ" 

11. Έγκριση ή µη 5ης παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης της µελέτης µε τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ Ο∆ΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ" 

12. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) λόγω εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης, της προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια αυτόνοµου βενζινοκίνητου 
µηχανήµατος καθαρισµού µε καυστήρα στο πλαίσιο λήψης κατεπειγουσών µέτρων 
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19". 

13. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο «Εργασίες κλαδέµατος υψηλών δένδρων». 

14. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισµού για 
την υπηρεσία µε τίτλο "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ". 

15. Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών συµβάσεων 
προµηθειών και έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών – αδρανών υλικών». 

16. Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης και έγκριση ή µη κατακύρωσης 
αποτελέσµατος της απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) λόγω εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης, της προµήθειας µε τίτλο «Υπηρεσίες Απολύµανσης και Καθαρισµού του 
συστήµατος Αερισµού του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου στα πλαίσια των κατεπειγόντων µέτρων 
αντιµετώπισης των  αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19». 

17. Έγκριση ή µη ανάθεσης σε ιδιώτη υπηρεσιών οδηγού για τη µεταφορά επιβατών του ∆ήµου 
Αµαρουσίου µε διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

Της Οικονοµικής Επιτροπής 

* Γραφείο ∆ηµάρχου 
* Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου 
* Γραφείο Αντιδηµάρχων 
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου  
* ∆/νσεις ∆ήµου 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


