
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       
ΜΟΝΑ∆Α Γ΄ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 43761 2/11/2020 για την 39/2020 συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής στις 06/11/2020 και ώρα 12:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Έγκριση ή µη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα, του Έργου    "∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

529/2020 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 
του Έργου    "∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Καθορισµός πρόσθετων προσόντων για την 
πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατόπιν 
έγκρισης προσλήψεων, στο πλαίσιο του 
ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων 
έτους 2020 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

530/2020 Καθορισµός πρόσθετων προσόντων για την 
πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατόπιν 
έγκρισης προσλήψεων, στο πλαίσιο του 
ετήσιου προγραµµατισµού προσλήψεων 
έτους 2020 

Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση ή µη της 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων που 
αφορούν στη Μελέτη "Αµοιβές εµψυχωτών-
εκπαιδευτών για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
της Βορέειου Βιβλιοθήκης 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

531/2020 Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση της 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων που 
αφορούν στη Μελέτη "Αµοιβές εµψυχωτών-
εκπαιδευτών για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
της Βορέειου Βιβλιοθήκης 

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 Ηλεκτρολογικών Υλικών 
και Υλικών Ηλεκτροφωτισµού" 

1 532/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών 
συµβάσεων Προµηθειών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσµατος του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
µε τίτλο "Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών 
και Υλικών Ηλεκτροφωτισµού" 

Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη 
προσωρινού αναδόχου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την υπηρεσία 
µε τίτλο "Υπηρεσίες οδηγού για τη µεταφορά 
επιβατών του ∆ήµου Αµαρουσίου" 

2 533/2020 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την υπηρεσία 
µε τίτλο "Υπηρεσίες οδηγού για τη µεταφορά 
επιβατών του ∆ήµου Αµαρουσίου" 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας δηµοπρασιών και έγκριση ή µη 
κατακύρωσης αποτελέσµατος της φανερής 
µειοδοτικής δηµοπρασίας για την µίσθωση 
ακινήτου για την στέγαση ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο) του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

3 536/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας δηµοπρασιών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσµατος της φανερής 
µειοδοτικής δηµοπρασίας για την µίσθωση 
ακινήτου για την στέγαση ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο) του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

Συµπλήρωση ή µη της υπ' αριθ. 461/2020 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
συγκρότησης επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων 
και µελετών του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 

4 537/2020 Συµπλήρωση της υπ' αριθ. 461/2020 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
συγκρότησης επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων 
και µελετών του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 

Έγκριση ή µη πρακτικού αξιολόγησης 
προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών για 
το έργο µε τίτλο: "Αναβάθµιση και 
προσαρµογή στο Π∆99/2017 των δηµοτικών 
παιδικών σταθµών του ∆ήµου Αµαρουσίου" 
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
(διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) του 
άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης 

5 535/2020 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 
προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών για 
το έργο µε τίτλο: "Αναβάθµιση και 
προσαρµογή στο Π∆99/2017 των δηµοτικών 
παιδικών σταθµών του ∆ήµου Αµαρουσίου" 
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
(διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) του 
άρθρου 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης 

Εξώδικος συµβιβαστικός καθορισµός 
αποζηµίωσης λόγω φθοράς ΙΧ- (Υπόθεση 
"Ψ.Β."  Φ5280) 

6 538/2020 Εξώδικος συµβιβαστικός καθορισµός 
αποζηµίωσης λόγω φθοράς ΙΧ- (Υπόθεση 
"Ψ.Β."  Φ5280) 

Έγκριση ή µη καταβολής αµοιβής 
εξωτερικού δικηγόρου, κατά τις 
προβλεπόµενες αµοιβές περί των κώδικα 
δικηγόρων, λόγω περαίωσης των νοµικών 
εργασιών που της ανατέθηκαν µε τις υπ’ 
αριθµούς 305/4.11.2019, 306/4.11.2019 & 
79/20.02.2020 Αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Αµαρουσίου σε 
συνδυασµό µε την από 24-2-2020 σύµβαση 
παροχής νοµικών υπηρεσιών .(ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΒΛΑΣΣΙΩΤΟΥ Φ5235) 

7 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Συµβιβαστικός Καθορισµός Τιµής Μονάδος 
αποζηµίωσης επικειµένων ευρισκοµένων 
εντός του Ο.Τ. Γ1018 της περιοχής "Στούντιο 
Α" του ∆ήµου Αµαρουσίου µε κτηµ. αρ. 0501 
µε δικαιούχο αυτής την Τσουνιά Μαρία και 
υπόχρεο τον ∆ήµο Αµαρουσίου 

8 534/2020 Συµβιβαστικός Καθορισµός Τιµής Μονάδος 
αποζηµίωσης επικειµένων ευρισκοµένων 
εντός του Ο.Τ. Γ1018 της περιοχής "Στούντιο 
Α" του ∆ήµου Αµαρουσίου µε κτηµ. αρ. 0501 
µε δικαιούχο αυτής την Τσουνιά Μαρία και 
υπόχρεο τον ∆ήµο Αµαρουσίου 

∆ιαγραφή και Επαναβεβαίωση ή µη 
προστίµων Κ.Ο.Κ. 

9 539/2020 ∆ιαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίµων 
Κ.Ο.Κ. 

∆ιαγραφή και Επαναβεβαίωση ή µη 
προστίµων Κ.Ο.Κ 

10 540/2020 ∆ιαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίµων 
Κ.Ο.Κ 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
6/11/2020 
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