
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

ΠΡΟΣ

1)

ΜΑΡΟΥΣΙ : 
55034
14/12/2018

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 (47/2018) του Σώματος στις 18/12/2018 

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. Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας"
2. Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
3. 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 «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 

αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και 

του antivirus»
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 "ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"
5. 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 μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

Αμαρουσίου"
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 - επισκευή - συντήρηση  ελαστικών, αεροθαλάμων και ζαντών”»



7. 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 και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 

Αμαρουσίου – Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”
8. Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 320/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την 

κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου "Οικολογική διαχείριση και αναβάθμιση πρασίνου 

κοινοχρήστων χώρων"
9. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων»

10. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Επισκευές-Αποκαταστάσεις και επεκτάσεις 

υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων»
11. Έγκριση ή μη Πρακτικού Αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών που αφορούν 

στη διενέργεια Διαγωνισμού Δημόσιας Μελέτης του Ν. 4412/2016 για τη μελέτη με τίτλο: 

«Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου»
12. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με 

Βιοκλιματικό Σχεδιασμό»

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 :


