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ΑΡ. ΠΡΩΤ. :15683 
ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  23/4/2020 

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 27  του µηνός Απριλίου 2020 και ώρα 11:00π.µ έως 
12:30 σε δια περιφοράς  Συνεδρίαση 14η µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 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. 3η   Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2020 
2. «Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) 

λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια 
κιτ αντισηπτικών στα πλαίσια των κατεπειγόντων µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών εµφάνισης του κορωνοϊού covid-19». 

3. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) λόγω εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης, της υπηρεσίας µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙMΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19” 

4. 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" 

5. «Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών – µελέτης της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΥΤΩΝ , ΣΠΟΡΩΝ κλπ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE GRIN», επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης» 

6. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών - µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας µε τίτλο "Ταχυδροµικά 
Τέλη (Παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών)" 



 

7. Έγκριση των µε αρ. πρωτ. 14941/13.04.2020 και 15220/15.04.2020 πρακτικών της Επιτροπής 
∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Συµβάσεων Προµηθειών, και ανάδειξη ή µη 
προσωρινού αναδόχου του ανοικτού , κάτω των ορίων δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

8. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών – αδρανών υλικών» 

9. Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ.  38697/05-08-2019  σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Αµαρουσίου και της Εταιρείας µε την επωνυµία "KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 

10. Έγκριση ή µη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Κατασκευή 
δικτύου αυτοµατοποιηµένου ελέγχου για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων που 
αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους του ∆. Αµαρουσίου" 

11. Έγκριση ή µη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο:    "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 
ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ" 

12. Έγκριση καταβολή δικηγορικής αµοιβής στoν δικηγόρο κo Ευστάθιο Κουκούτση για τον χειρισµό 
υπόθεσης ενώπιον του ΄Β Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

Της Οικονοµικής Επιτροπής 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


