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ΑΡ. ΠΡΩΤ. :16203 
ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  30/4/2020 

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 4  του µηνός Μαΐου  2020 και ώρα 11:00π.µ έως 
12:30 σε δια περιφοράς  Συνεδρίαση 15η 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. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων A' τρίµηνου οικονοµικού έτους 2020 του ∆ήµου Αµαρουσίου 
2. Έγκριση ή µη αποδοχής δωρεάς ποσού 15.000,00 € απο την εταιρεία COSMOTE προς τον ∆ήµο 

Αµαρουσίου για δράσεις ανάπλασης αστικού περιβάλλοντος 
3. 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 "Προµήθεια ζωοτροφών αδέσποτων ζώων στα 
πλαίσια των κατεπειγόντων µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του 
κορωνοϊού covid-19 

4. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) λόγω εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης, της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια αντισηπτικού gel  στα πλαίσια των 
κατεπειγoυσών  µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19» 

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 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)"" 

7. Έγκριση καταβολής δικηγορικής αµοιβής για παράσταση της ∆ικηγορικής Εταιρίας Κ.&Κ. Πέρρου 
εκπροσωπούµενης από τη ∆ιαχειρίστρια Αικατερίνη Πέρρου(Υπόθεση "∆ΕΑ∆Α" Φ. 5083 ) 



9.       Κατάρτιση όρων δηµόσιας µειοδοτικής δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση    
         ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο) του ∆ήµου Αµαρουσίου στην Πολεοδοµική Ενότητα Αγίων        
        Αναργύρων. 

 

8. Έγκριση ή µη καταβολής δικηγορικής αµοιβής της Ινούς Τσιρίδου λόγω της παράστασής της 
ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3/6/2019 ως ασκούσα ανακοπή για την 
υπόθεση του Ο.Τ.Α. µε την επωνυµία <<∆ήµος Αµαρουσίου>> κατά της ανώνυµης τραπεζικής 
εταιρείας  µε  την επωνυµία <<Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.>>) συνολικού ποσού 12.364.918,38 ευρώ 
πλέον τόκων µε το µε νόµιµο τραπεζικό επιτόκιο υπερηµερίας από 1/1/2007 µέχρι εξοφλήσεως 
και ανατοκιζόµενων ανά εξάµηνο καθώς και το ποσό 210.203,00 ευρώ ως δικαστική δαπάνη και  
την µελέτη του φακέλου και των εγγράφων που προσκοµίσθηκαν από τον ∆ήµο Αµαρουσίου  µε 
συνολική αµοιβή της δικηγόρου 13.640 ευρώ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

Της Οικονοµικής Επιτροπής 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


