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ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

ΠΡΟΣ

1)

ΜΑΡΟΥΣΙ : 
7997
14/2/2020

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 (6/2020) του Σώματος στις 18/2/2020 

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα:

*Επικύρωση Πρακτικού

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού 

για την υπηρεσία με τίτλο "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ 

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2. Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο "Υπηρεσίες Φύλαξης του Ιστορικού Κέντρου, του 

Δημαρχιακού Μεγάρου, των σχολικών συγκροτημάτων και του Δημοτικού Κοιμητηρίου του 

Δήμου"
3. 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 ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
4. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο "Στρατηγικό σχέδιο προετοιμασίας του Δήμου 

Αμαρουσίου στις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και χρηματοδοτήσεις του νέου πολυετούς 

πλαισίου χρηματοδότησης της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027"
5. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

γενικών υπηρεσιών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Αντικατάσταση υπάρχοντος αρμού διαστολής επί της 

οδού Νερατζιωτίσσης»
6. Έγκριση ή μη του 1oυ πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του ανοιχτού δημοσίου 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή



7.  Εγκριση ή μη Πρακτικoύ διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με 

τίτλο"Αναβάθμιση υπαίιθριου αθλητικού χώρου Δήμου Αμαρουσίου οδού Σισμανογλείου"
8. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός δημοτικού υπαλλήλου για την διαχείριση της 

πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020
9. Έγκριση ανάθεσης χειρισμού δικαστικής υπόθεσης σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω της 

ιδιαίτερης σημασίας της και της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για τον χειρισμό της, 

επί του από 25.11.2019 Ειδικού Δικογράφου του άρθρου 118 ΚΔΔ, με Αριθμό Εισαγωγής 

ΕΔΠΔ 1042/25.11.2019, με ορισθείσα δικάσιμο την 27.11.2019 και κατόπιν αναβολής για την 

26.02.2020 ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (33ο Τμήμα)

(Υπόθεση Αγωγής των Γρηγορίου Παναγόπουλου,
10. Ανάθεση ή μη, σε εξωτερικό δικηγόρο, της νομικής εκπροσώπησης του Δήμου Αμαρουσίου, 

ως και της δικαστικής ή εξώδικης διαπραγμάτευσης επί συγκεκριμένων θεμάτων του Δήμου 

Αμαρουσίου ως μοναδικού μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΘΜΟΝΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α, υπό 

εκκαθάριση" και το διακριτικό τίτλο "ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. O.T.A, υπό εκκαθάριση" και 

των ενδιαφερομένων μερών LAMDA OLYMPIA VILLAGE, LAMDA DEVELOPMENT, E.T.E.
11. Διαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ ( Υπόθεση K.Aμε αρ. καρτέλας 124730,Υπόθεση Λ.Χ με αρ. 

καρτέλας 099487 και Λ.Ι με αρ. καρτέλας  099489, Υπόθεση Σ.Π με αρ. καρτέλας 059140, 

ΥπόθεσηΣ.Δ με αρ. καρτέλας 042665 και Σ.Ζ με αρ. καρτέλας  042666)
12. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω λανθασμένης διεύθυνσης αποστολής               

ενημέρωσης και επαναβεβαίωση αυτών"
13. Διαγραφή οφειλής για δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου Δ-178

 Οφειλέτης  Δ.Ε. του Α με Α/Κ 191549 / ID 188364
14. Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. λόγω διόρθωσης υπόχρεου οφειλής και επαναβεβαίωσης 

αυτών
15. Διαγραφή οφειλής για τέλη συντήρησης οικογενειακού τάφου 48-24 (Β' θέση) 

 Οφειλέτης Γ.Ε. του Σ. με Α/Α 5730

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

* Γραφείο Δημάρχου

* Γενικό Γραμματέα Δήμου

* Ιδιαίτερο Γραμματέα Δημάρχου

* Γραφείο Αντιδημάρχων

* Συμβούλους κ. Δημάρχου 

* Δ/νσεις Δήμου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :


