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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
31635 
21/8/2020 

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 (29/2020) του Σώµατος στις 25/8/2020 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

*Επικύρωση Πρακτικού 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 

3. Έγκριση ή µη πρακτικού και ανάδειξη ή µη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισµού για 
την υπηρεσία µε τίτλο "Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων ∆ήµου 
Αµαρουσίου" 

4. Επιµήκυνση ή µη της σύµβασης που αφορά στην υπηρεσία "Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου 
Οχηµάτων (ΚΤΕΟ)" 

5. Έγκριση ή µη απευθείας ανάθεσης  για την προµήθεια µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑ∆OΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

6. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών - µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια 
ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων"" 



 

7. Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών - µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας µε τίτλο "Ασφάλιστρα 
µεταφορικών µέσων" 

8. Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου "Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων 
Αµαρουσίου µε βιοκλιµατικό σχεδιασµό 

9. Έγκριση ή µη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του ανοιχτού δηµόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε τίτλο: "Εργασίες συντήρησης και επισκευής για την λειτουργία 
Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ"µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά  µε βάσει την τιµή 

10. Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισµού - απόσµησης φρεατίων υδροσυλλογής 

11. Έγκριση απόδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 1466 Β΄-2020, στο όνοµα της 
υπαλλήλου Αλεξιάδου Μαρίας, για την καταβολή ετήσιας  συνδροµής στο ΕΘΝΙΚΟ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΩΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2020 και 
απαλλαγή της ανωτέρου υπαλλήλου 

12. ∆ιαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ (Υπόθεση Χ.Λµε αρ. καρτέλας 125789) 
13. ∆ιαγραφή οφειλών για σύνδεσης ακινήτου µε τον αγωγό αποχέτευσης επί της οδού ∆όλιανης 74 

14. ∆ιαγραφή προστίµων Κ.Ο.Κ. λόγω λανθασµένης βεβαίωσης και ακύρωσής τους από τον αρµόδιο 
φορέα" 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

Της Οικονοµικής Επιτροπής 

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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


