
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

ΠΡΟΣ

1)

ΜΑΡΟΥΣΙ : 
47587
13/10/2017

TΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.

Σταθούλης Σπυρίδων,Μαγιάκης Ελευθέριος, Τσίγκας Ευθύμιος  Kατσιγιάννης Επαμεινώνδας, 

Καρλαύτης Δημήτριος, Βλάχου-Σταματάκη Ελένη,Βελής Αθανάσιος, ,Βλάχος Σπυρίδων,  

Καρλατήρα Μαρία,  

(Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τους αναπληρωτές σας).

Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Πέππας Νικόλαος, Κόκκαλης Βασίλειος, Γιαννακάκος Ηλίας,  

Φωτόπουλος Αθανάσιος,

2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (32/2017) του Σώματος στις 17/10/2017 

ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 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. Αξιολόγηση  προσφορών που κατατεθήκαν για την διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων του 

Δήμου .
2. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο "Ανακατασκευή - συντήρηση οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου"
3. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο "Διανοίξεις - διαμορφώσεις οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου"
4. Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 

υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus» και έγκριση ή μη του 

πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης .
5. Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων επαναληπτικού 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης 

και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας 

και του antivirus» και μόνο για τις ομάδες Α7, Α13 και για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Β’ της 

2/2017 μελέτης του Τμ. Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου 

Δυναμικού.
6. Έγκριση ή μη Συνοπτικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
7. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»



8. Έγκριση ή μη της υπηρεσίας με τίτλο "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου, μέσω της βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας και της αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων", επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών - μελέτης 

και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
9. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου  Αμαρουσίου οικονομικού έτους 

2017
10. Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, Βαρθαλίτη Γεώργιο σε σεμινάριο

11. Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, Κλούρα Σαπφώ, Κούρου Ελένη και Κανελλοπούλου 

Αμαλία  σε σεμινάριο
12. Εισήγηση για έγκριση καταβολής χρηματικού ποσού που αφορά αποζημίωση λόγω 

ρυμοτομίας υπόθεσης Καντζάβελου Αναστασίου με βάση την υπ. αρ. 157/2017 Διαταγή 

Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (υπόθεση Καντζάβελου 

Αναστασίου)φ.3859-8084
13. Έγκριση καταβολής ή μη επιδικασθέντων τόκων  της υπ' αριθμ. 41/2017 διαταγής πληρωμής 

της κ. Ειρηνοδίκη Β. Μιχαλογιάννη  και της υπ' αριθμ. 5026/2016 διαταγής πληρωμής της κ. 

Πρωτοδίκη  Ρεβέκκας Λιμπεράτου  - "Β & F ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14. Έγκριση καταβολής ή μη επιδικασθέντων τόκων της υπ' αριθμ. 1129/2017 διαταγής 

πληρωμής τoυ κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  Παναγιώτη Κωστή - 

"Αριστείδης Καρτσόλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

* Γραφείο Δημάρχου

* Γενικό Γραμματέα Δήμου

* Ιδιαίτερο Γραμματέα Δημάρχου

* Γραφείο Αντιδημάρχων

* Συμβούλους κ. Δημάρχου 

* Δ/νσεις Δήμου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :


