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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
26672 
10/7/2020 

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 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (25/2020) του Σώµατος στις 14/7/2020 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 12:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. 6η   Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2020 
2. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων β΄ τρίµηνου οικονοµικού έτους 2020 του ∆ήµου Αµαρουσίου 
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 "Παροχή 
Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων  ∆ήµου Αµαρουσίου" 

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 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α.». 

5. Έγκριση ή µη πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορά στην εξέταση της 
ένστασης της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ», που αφορά στο συνοπτικό 
διαγωνισµό για την υπηρεσία µε τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)” 

6. Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης και έγκριση ή µη κατακύρωσης 
αποτελέσµατος της απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) λόγω εξαιρετικά 
επείγουσας ανάγκης, για την προµήθεια µε τίτλο "Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την 
κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του ∆ήµου Αµαρουσίου 
για 6 σχολικές µονάδες βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)" 

7. 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 



 

8. Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 2014-2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ 5030262" 

9. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) λόγω εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης, της προµήθειας µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

10. Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών -Φυσικών Προσώπων) για   την αντιµετώπιση   
εκτάκτων   αναγκών   από   πληµµύρες,   χιονοπτώσεις,   πυρκαγιές, σεισµούς   ή οποιοδήποτε 
άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική - τεχνολογική  καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του ∆ήµου 
Αµαρουσίου για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2020 

11. Εξειδίκευση πίστωσης µε την  έγκριση ή µη  της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που αφορούν 
στη  µελέτη "Εκτύπωση φυλλαδίων - αφισών - καρτών - προσκλήσεων κ.λπ. προωθητικού - 
διαφηµιστικού υλικού για Αθλητικές - Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις ∆ήµου Αµαρουσίου 

12. Εξειδίκευση πίστωσης µε την έγκριση ή µη της διοργάνωσης των εκδηλώσεων που αφορούν στη 
µελέτη "Ενοικίαση εξεδρών για αθλητικές - πολιτιστικές - εθνικές κλπ εκδηλώσεις ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

13. Εξειδίκευση πίστωσης µε την έγκριση ή µη της διοργάνωσης εκδήλωσης  του 21ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, που αφορά στη µελέτη: "ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ" (ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2020) 

14. Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
"ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α" 

15. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιµότητας α) στο 1ο 
Περιφ. Παράρτηµα ΚΑΠΗ και β) στον Παιδικό Σταθµό Κοκκινιάς» 

16. ∆ιαγραφή οφειλής για τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων 
 - Οφειλέτης Π.∆. του Ε. µε Α/Α 13058 Ο.Τ. 8-13 (α θέση) 
   - Οφειλέτης ∆.Λ-Μ του Ρ. µε Α/Α 35630 Ο.Τ. 21-6 (α θέση) 

17. Έγκριση ή µη εξώδικου συµβιβασµού λόγω φθοράς ΙΧ. Υπόθεση ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(Φ2564) 

18. Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής αποζηµίωσης λόγω φθοράς του µε αριθµό κυκλοφορίας 
ΥΤΑ 1299 Ι.Χ µάρκας FORD FIESTA της κυρίας Λίτσα Θεοδώρας (Υπόθεση Λίτσα Θεοδώρα Φ. 
5279) 

19. Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής αποζηµίωσης λόγω φθοράς του µε αριθµό κυκλοφορίας 
ΥΜΟ 4068 Ι.Χ µάρκας FIAT PUNTO της κυρίας Μιχαήλ Αλίκης ( Υπόθεση Mιχαήλ Αλίκης Φ. 
2564) 

20. Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος λόγω προσκύρωσης εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία 
µε ΚΑ 020301 εντός του Ο.Τ. Γ 1070 της περιοχής "Επέκταση Αγίου Θωµά" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου (υπόθεση Πετρόχειλου κ.λ.π.) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

Της Οικονοµικής Επιτροπής 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


