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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
14787 
10/4/2020 

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 Μ. Τρίτη 14 του µηνός   Απριλίου 2020 και ώρα 11:00π.µ σε 
δια περιφοράς 13η  συνεδρίαση σύµφωνα  µε την από 11.3.2020 Πράξη Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (ΠΝΠ) « Κατεπείγουσα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εµφάνισης του κορωνοϊού 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. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) λόγω εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης, της προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια ζωοτροφών αδεσπότων  ζώων στα 
πλαίσια των κατεπειγόντων µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του 
κορωνοϊού covid-19" 

2. 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 «Παροχή γευµάτων και τροφίµων για τις 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες στα πλαίσια των κατεπειγόντων µέτρων αντιµετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του κορωνοϊού covid-19». 

3. Έγκριση ή µη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης σύµβασης διαγωνισµού για 
το έργο «Ανακατασκευή και συντηρήσεις οδών" 

4. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών – µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας µε τίτλο “ Καθαρισµός 
και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας”» 

5. Έγκριση ή µη  εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση των εξόδων διοδίων λόγω 
διέλευσης απορριµµατοφόρων οχηµάτων, φορτηγών µεταφοράς απορριµµάτων  και λοιπών 
οχηµάτων του ∆ήµου Αµαρουσίου µέσω της Αττικής Οδού 

6. Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισµού Graffiti, αφισών, αυτοκόλλητων κ.λπ. 
στους κοινοχρήστους χώρους 

7. Aποδοχή δωρεάν παραχόρησης  ενός επιβατικού οχήµατος από την εταιρεία  "HERTZ AYTO 
HELLAS A.T.E.E" για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του ∆ήµου Αµαρουσίου εξαιτίας της 
αντιµετώπισης πανδηµίας του κορωνοϊού covid-19 



 

8. Παραχόρηση άνευ ανταλλάγµατος στον ∆ήµο Αµαρουσίου από την Κεντρική Ένωση ∆ήµων  
Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) ενός επιβατικού οχήµατος της "TOYOTA ΕΛΛΑΣ" για όλο το χρονικό διαστηµα 
αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού covid-19 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

Της Οικονοµικής Επιτροπής 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


