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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 45317 9/11/2020 για την 40/2020 συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής στις 17/11/2020 και ώρα 13:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Συνταξη προσχεδίου προϋπολογισµού 
∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2021 

1 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης  για την 
προµήθεια µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
∆ΙΑΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆OΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

2 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

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» 

3 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

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". 

4 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

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( ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΚΕ") 

5 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της 
µε αριθ. πρωτ.  51441/01-11-2019 
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου 
και της Εταιρείας µε την επωνυµία 
"ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 

6 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της 
µε αριθ. πρωτ.  30101/04-08-2020  
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου 
και της Εταιρείας µε την επωνυµία "GREEN 
& SPACE ΕΠΕ 

7 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη του πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού Συµβάσεων προµηθειών,   
διαπίστωση της επάρκειας ή µη των 
επανορθωτικών µέτρων της εταιρείας 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε. και 
την εκ νέου ανάδειξη ή µη προσωρινού 
αναδόχου που αφορά στον ανοικτό άνω των 
ορίων δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό για 
την προµήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
«Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.”». 

8 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη α) εκτέλεσης επειγουσών και 
απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών 
σύµφωνα µε το άρθρο 155 του Ν. 4412/16 
και β) παράτασης της ηµεροµηνίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου 
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ" 

9 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

10 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη του 2ου πρακτικού 
αξιολόγησης δικαιολογητικών και 
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού 
για την ανάθεση του έργου "Εργασίες 
βελτίωσης φυσικής προσβασιµότητας α) στο 
1ο Περιφ. Παράρτηµα ΚΑΠΗ και β) στον 
Παιδικό Σταθµό Κοκκινιάς" 

11 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης , του Έργου :     "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΒΡΙΩΝ" 

12 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη της 2ης παράτασης της 
ηµεροµηνίας λήξης του έργου "Ανάπλαση 
της πλατείας Ηρώων Αµαρουσίου µε 
βιοκλιµατικό σχεδιασµό" 

13 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη εκτέλεσης επειγουσών και 
απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών 
σύµφωνα µε το άρθρο 155 του Ν. 4412/16 
του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ" 

14 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη παράτασης του έργου 
"ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ" 

15 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Αποδοχή δωρεάς υγειονοµικού υλικού 
(αντισηπτικών) 

16 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο 
Πράσινο Ταµείο  στο πρόγραµµα  
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 2020" του 
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος "∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020" για 
τη διοργάνωση ∆ιαδικτυακού Forum 
Ανακύκλωσης 

17 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Εισήγηση για συµβιβαστικό καθορισµό τιµής 
µονάδος λόγω µετατροπής εισφοράς γης σε 
χρήµα και λόγω προσκύρωσης για τις 
ιδιοκτησίες  µε κ.α. 020302 και µε κ.α. 
020318 εντός του Ο.Τ. 1070 της 
πολεοδοµικής ενότητας 6 στην περιοχή 
"Επέκταση Αγίου Θωµά" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου. (υπόθεση Χ. Π. και Χ. Ε.) Φ. 
5025 

18 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη συµβιβαστικού καθορισµού 
τιµής µονάδος αποζηµίωσης 
απαλλοτριούµενης έκτασης και επικειµένων 
λόγω ρυµοτοµίαςστο ∆ήµο Αµαρουσίου, 
περιοχή Άνω Ψαλίδι στο Ο.Τ Γ 997 
(Υπόθεση Φακιώλα ∆έσποινα, Φ.5012) 

19 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Ιωαννίδου Ευρυδίκη 

17/11/2020 
η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
Αναβάλλεται  λόγω της επετείου του 
Πολυτεχνείου και θα πραγµατοποιηθεί την 
Τετάρτη 18 Νοεµβρίου την ίδια ώρα, µε τα ίδια 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
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