
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονοµικής Επιτροπής       
ΜΟΝΑ∆Α Γ΄ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 50581 17/12/2020 για την 45/2020 συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής στις 21/12/2020 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 της υπ'αρ.120/2020 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου που αφορά την έγκριση των 
πινάκων στοχοθεσίας 5Γ οικονοµικών 
αποτελεσµάτων της Επιχείρησης για το 
οικονοµικό έτος 2021. 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

628/2020 Έγκριση της υπ'αρ.120/2020 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά 
την έγκριση των πινάκων στοχοθεσίας 5Γ 
οικονοµικών αποτελεσµάτων της 
Επιχείρησης για το οικονοµικό έτος 2021. 

 Απόδοση λογαριασµού πάγιας 
προκαταβολής οικονοµικού έτους 2020 
επιστροφή αυτής και απαλλαγή υπόλογου 
∆ηµοτικού Υπαλλήλου 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

629/2020 Απόδοση λογαριασµού πάγιας 
προκαταβολής οικονοµικού έτους 2020 
επιστροφή αυτής και απαλλαγή υπόλογου 
∆ηµοτικού Υπαλλήλου 

Υποβολή προς έγκριση Ισολογισµού και 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως έτους 2019 

1 630/2020 Υποβολή προς έγκριση Ισολογισµού και 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως έτους 2019 

Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο 
«Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης 
εφαρµογών λογισµικού και υπηρεσίες 
ανανέωσης του antivirus 

2 631/2020 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο 
«Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης 
εφαρµογών λογισµικού και υπηρεσίες 
ανανέωσης του antivirus 

Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας των 
µε αριθ. πρωτ. 11538/06-03-2020 (ΟΜΑ∆Α 
Α), 13735/27.03.2020 (ΟΜΑ∆Α Β),  
13659/26-03-2020 (ΟΜΑ∆Α Γ), 13645/26-
03-2020 (ΟΜΑ∆Α ∆) και 13730/27.03.2020 
(ΟΜΑ∆Α Ε) συµβάσεων της προµήθειας µε 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  των ετών 2018-2019”» 

3 632/2020 Επιµήκυνση της χρονικής διάρκειας των µε 
αριθ. πρωτ. 11538/06-03-2020 (ΟΜΑ∆Α Α), 
13735/27.03.2020 (ΟΜΑ∆Α Β),  13659/26-
03-2020 (ΟΜΑ∆Α Γ), 13645/26-03-2020 
(ΟΜΑ∆Α ∆) και 13730/27.03.2020 (ΟΜΑ∆Α 
Ε) συµβάσεων της προµήθειας µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
των ετών 2018-2019”» 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας των 
µε αριθ. πρωτ. 10562/28-02-2020 (ΤΜΗΜΑ 
Β) και 14834/10-04-2020 (τµήµατα Α, Γ, ∆ 
και Ε) συµβάσεων της προµήθειας µε τίτλο 
«ΕΙ∆Η ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ» 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  των ετών 2018-2019». 

4 633/2020 Επιµήκυνση της χρονικής διάρκειας των µε 
αριθ. πρωτ. 10562/28-02-2020 (ΤΜΗΜΑ Β) 
και 14834/10-04-2020 (τµήµατα Α, Γ, ∆ και 
Ε) συµβάσεων της προµήθειας µε τίτλο 
«ΕΙ∆Η ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ» 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  των ετών 2018-2019». 

Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών 
συµβάσεων Προµηθειών και έγκριση ή µη 
κατακύρωσης αποτελέσµατος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού 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"" 

5 634/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών 
συµβάσεων Προµηθειών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσµατος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού 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" 

Έγκριση ή µη του µε αριθ. Πρωτ. 
49767/14.12.2020 πρακτικού και ανάδειξη ή 
µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο 
"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ". 

6 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης της 
προµήθειας µε τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19". 

7 635/2020 Έγκριση απευθείας ανάθεσης της 
προµήθειας µε τίτλο: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19". 

Αποδοχή ή µη του χορηγικού προγράµµατος 
και συνεργασίας του ∆ήµου Αµαρουσίου µε 
τον Όµιλο Υγεία 

8 636/2020 Αποδοχή του χορηγικού προγράµµατος και 
συνεργασίας του ∆ήµου Αµαρουσίου µε τον 
Όµιλο Υγεία 

Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δηµοπρασίας (διαγωνισµού) για την 
περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
εντός των ορίων του ∆ήµου Αµαρουσίου σε 
χρονικό διάστηµα διετίας 

9 637/2020 Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δηµοπρασίας (διαγωνισµού) για την 
περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
εντός των ορίων του ∆ήµου Αµαρουσίου σε 
χρονικό διάστηµα διετίας 

Έγκρισή  περί  απόφασης για τροποποίηση 
της  µε αρ. πρωτοκόλλου 28088/21-07-2020 
σύµβασης για την υπηρεσία "ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ" 

10 638/2020 Έγκρισή  περί  απόφασης για τροποποίηση 
της  µε αρ. πρωτοκόλλου 28088/21-07-2020 
σύµβασης για την υπηρεσία "ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ" 

Έγκριση ή µη της υπ'αρ. 117/2020 
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της    
  Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου για την έγκριση του Ετήσιου  
  Προγράµµατος ∆ράσης οικονοµικού έτους 
2021 

11 639/2020 Έγκριση της υπ'αρ. 117/2020 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της     
  Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου για την έγκριση του Ετήσιου  
  Προγράµµατος ∆ράσης οικονοµικού έτους 
2021 

2 / 4 



Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη της υπ'αρ.118/2020 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
 Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου που αφορά την έγκριση του 
 Ετήσιου Προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2021 

12 640/2020 Έγκριση της υπ'αρ.118/2020 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
 Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου που αφορά την έγκριση του 
 Ετήσιου Προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2021 

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη της 
υπ'αρ.119/2020 απόφασης του ∆.Σ. της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου που αφορά την κατάρτιση και 
έγκριση της εισηγητικής έκθεσης µε την 
οποία τεκµηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα 
της Επιχείρησης, οικονοµικού έτους 2020, 
προκειµένου η διαφορά τους να 
χρηµατοδοτηθεί από το δηµοτικό 
προϋπολογισµό, µε βάση την παρ. 1 του 
άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ.14 του άρθρου 
10 του Ν.4071/2012. 

13 641/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
υπ'αρ.119/2020 απόφασης του ∆.Σ. της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Αµαρουσίου που αφορά την κατάρτιση και 
έγκριση της εισηγητικής έκθεσης µε την 
οποία τεκµηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα 
της Επιχείρησης, οικονοµικού έτους 2020, 
προκειµένου η διαφορά τους να 
χρηµατοδοτηθεί από το δηµοτικό 
προϋπολογισµό, µε βάση την παρ. 1 του 
άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ.14 του άρθρου 
10 του Ν.4071/2012. 

Έγκριση ή µη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 
της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης 
Εργασιών του έργου "Αξιοποίηση ως 
Πολιτιστικού Χώρου του ∆ιατηρητέου Κτιρίου 
επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας 
(επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισµού, 
καθαίρεση προσκτισµάτων & αλλαγή χρήσης 
από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)" 

14 642/2020 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών του 
έργου "Αξιοποίηση ως Πολιτιστικού Χώρου 
του ∆ιατηρητέου Κτιρίου επί των οδών 
Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισµού, καθαίρεση 
προσκτισµάτων & αλλαγή χρήσης από 
κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)" 

Εκ νέου αναβολή ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης διαγωνισµού του δηµόσιου 
έργου "Επισκευές και βελτιώσεις σχολικών 
κτιρίων" 

15 643/2020 Εκ νέου αναβολή ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης διαγωνισµού του δηµόσιου 
έργου "Επισκευές και βελτιώσεις σχολικών 
κτιρίων" 

Έγκριση ή µη των όρων διακήρυξης για το 
έργο "∆ιανοίξεις οδών και πεζοδρόµων" 

16 644/2020 Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 
"∆ιανοίξεις οδών και πεζοδρόµων" 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού δηµόσιας σύµβασης του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έργο µε 
τίτλο: "∆ιανοίξεις οδών και πεζοδρόµων" 

17 645/2020 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού δηµόσιας σύµβασης του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έργο µε 
τίτλο: "∆ιανοίξεις οδών και πεζοδρόµων" 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού δηµόσιας σύµβασης του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έργο µε 
τίτλο: "Αναβάθµιση και προσαρµογή στο Π∆ 
99/2017 των δηµοτικών παιδικών σταθµών 
του ∆ήµου Αµαρουσίου 

18 646/2020 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού δηµόσιας σύµβασης του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έργο µε 
τίτλο: "Αναβάθµιση και προσαρµογή στο Π∆ 
99/2017 των δηµοτικών παιδικών σταθµών 
του ∆ήµου Αµαρουσίου 

Αίτηµα για διόρθωση προδήλου σφάλµατος 
(άρθρο 19 Ν. 2664/1998) των αρχικών 
κτηµατολογικών εγγραφών στο 
Κτηµατολογικό Γραφείο Αµαρουσίου µε 
αντικείµενο τη γεωµετρική µεταβολή ορίων 
οικοπέδου, κειµένου στο Μαρούσι Αττικής, 
στην ειδικότερη θέση "Παράδεισος" και επί 
των οδών Ανδροµάχης αρ. 2, Κατερίνας 
Παξινού (πρώην Ελευθερίου Βενιζέλου) και 
Πατρόκλου (αδιάνοικτη οδός), το οποίο έχει 
καταχωρισθεί υπό ΚΑΕΚ 05014225001 
[Υπόθεση Α. Π. Λ.-Γ. και Θ. Π. ]. 

19 647/2020 Αίτηµα για διόρθωση προδήλου σφάλµατος 
(άρθρο 19 Ν. 2664/1998) των αρχικών 
κτηµατολογικών εγγραφών στο 
Κτηµατολογικό Γραφείο Αµαρουσίου µε 
αντικείµενο τη γεωµετρική µεταβολή ορίων 
οικοπέδου, κειµένου στο Μαρούσι Αττικής, 
στην ειδικότερη θέση "Παράδεισος" και επί 
των οδών Ανδροµάχης αρ. 2, Κατερίνας 
Παξινού (πρώην Ελευθερίου Βενιζέλου) και 
Πατρόκλου (αδιάνοικτη οδός), το οποίο έχει 
καταχωρισθεί υπό ΚΑΕΚ 05014225001 
[Υπόθεση Α. Π. Λ.-Γ. και Θ. Π. ]. 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση καταβολής αποζηµίωσης 
επικειµένων λόγω ρυµοτοµίας εντός του Ο.Τ. 
Γ1018 της περιοχής "Στούντιο Α" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου µε δικαιούχο αυτής την Τ. Μ. και 
υπόχρεο τον ∆ήµο Αµαρουσίου 

20 648/2020 Έγκριση καταβολής αποζηµίωσης 
επικειµένων λόγω ρυµοτοµίας εντός του Ο.Τ. 
Γ1018 της περιοχής "Στούντιο Α" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου µε δικαιούχο αυτής την Τ. Μ. και 
υπόχρεο τον ∆ήµο Αµαρουσίου 

Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 
αποζηµίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ. της κας Β. 
Μ. (ΥΠΟΘΕΣΗΦ. 5356) 

21 649/2020 Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 
αποζηµίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ. της κας Β. 
Μ. (ΥΠΟΘΕΣΗΦ. 5356) 

Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας 
λήξης του έργου : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ∆ΗΜ ΡΑΛΛΗ 37 
ΜΑΡΟΥΣΙ" 

22 650/2020 Έγκριση παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης 
του έργου : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
- ∆ΗΜ ΡΑΛΛΗ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ" 

Έγκριση ή µη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών του Έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

23 651/2020 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του Έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 
9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση προστίµων 
Κ.Ο.Κ. 

24 652/2020 ∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση προστίµων 
Κ.Ο.Κ. 

"∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση προστίµων 
Κ.Ο.Κ." Εταιρεία "OL. Ε. & Τ. Ε. ΑΕ" µε αριθ. 
εγγρ. 129962 

25 653/2020 "∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση προστίµων 
Κ.Ο.Κ." Εταιρεία "OL. Ε. & Τ. Ε. ΑΕ" µε αριθ. 
εγγρ. 129962 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
22/12/2020 
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