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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
14111 
2/4/2020 

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 συµµετέχετε τη ∆ευτέρα 6 του µηνός Απριλίου 2020 και ώρα 11:00π.µ σε δια 
περιφοράς συνεδρίαση σύµφωνα  µε την από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
(ΠΝΠ) « Κατεπείγουσα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του 
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» ( ΦΕΚ Α’55) και µε την 
αρ.πρωτ. 18318/13.3.2020  (Α∆Α 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για 
λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεµάτων: 

*Επικύρωση Πρακτικού 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

1. 1η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. << Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και 
Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου >> οικονοµικού έτους 2020 

2. Έγκριση ή µη απευθείας αναθέσεων προµηθειών - υπηρεσιών  για την αντιµετώπιση της 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 

3. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών - µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας µε τίτλο " Εργασίες 
κλαδέµατος υψηλών δένδρων " 

4. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών - µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5. 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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

6. Έγκριση ή µη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης σύµβασης διαγωνισµού για 
το έργο "Κτηµατογραφήσεις και τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε παραρεµάτια τµήµατα των περιοχών 
Σωρός - Λάκκα Κόττου και Άγιος Θωµάς του ∆ήµου Αµαρουσίου 

7. Έγκριση ή µη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης σύµβασης διαγωνισµού για 
το έργο "Συνδέσεις ακαθάρτων αγωγών και επισκευές" 



 

9. Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περαίωσης  για το έργο "∆ιανοίξεις - ∆ιαµορφώσεις οδών 
στο ∆ήµο Αµαρουσίου" 

10. Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περαίωσης  για το έργο "Κατασκευή - Συνδέσεις δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων" 

11. Έγκριση ή µη παράτασης της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας περαίωσης του Έργου 
"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

12. Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτοτης υπηρεσίας µε τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ  (ΑΕΚΚ)" 

13. Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας για τον καθαρισµό και αποψίλωση κοινόχρηστων 
χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας 

14. Έγκριση ή µη διαδικτυακής ενηµέρωσης µε ηλεκτρονικά έντυπα για τον κορωνοϊό 

15. Έγκριση ή µη εκτύπωσης και διανοµής σε εργαζόµενους και δηµότες ενηµερωτικών εντύπων για 
τον κορωνοϊό 

16. Ανάθεση ή µη, στον εξωτερικό δικηγόρο που έχει αναλάβει τη διαπραγµάτευση µε την Τράπεζα 
Πειραιώς και µε τη διαχειρίστρια των απαιτήσεών της, INTRUM, σχετικά µε την εκδοθείσα υπ' 
αριθµόν 14225/2010 (Αρ. πρωτ. 24656/2019 ∆ήµου Αµαρουσίου) ∆ιαταγή Πληρωµής της κ. 
∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, των παρακάτω νοµικών εργασιών: 
1) της συγκρότησης φάκελου,  
2) της κατάθεσης αυτού στο Ελεγκτικό Συνέδριο και  
3) της παράστασης ενώπιον του αρµοδίου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον 
προσυµβατικό έλεγχο 
της Σύµβασης Αναδιάρθρωσης της οφειλής, που απορρέει από την από 28.06.2005 Σύµβαση 
∆ανείου που είχε  συνάψει η ∆.Ε.Α.∆.Α. µε την Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτή έχει 
διαµορφωθεί µετά την έκδοση της υπ' αριθµόν 14225/2010 ∆ιαταγής Πληρωµής της κ. ∆ικαστή 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

17. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισµού για 
την υπηρεσία µε τίτλο "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΙ∆ΙΚΗΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

Της Οικονοµικής Επιτροπής 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 

   8       Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας περαίωσης  για το έργο "∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ      
            ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 


