
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 44010 27/08/2021 για την 33/2021 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/08/2021 και ώρα 11:00 και περίληψη των 
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός πεύκων». 

1 384/2021 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο «Καθαρισμός πεύκων». 

Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 
«ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

2 385/2021 Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 
«ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 
41057/10-8-2021, 3ου πρακτικού της 
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 
έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος 
του ανοικτού , κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

3 386/2021 Έγκριση του με αρ. πρωτ. 41057/10-8-2021, 
3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 
Προμηθειών, και έγκριση κατακύρωσης 
αποτελέσματος του ανοικτού , κάτω των 
ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης  για 
την μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου. 

4 387/2021 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης  για 
την μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου. 

Έγκριση ή μη Τροποποίησης της 
προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ως προς το άρθρο 5, που 
αφορά  την διάρκεια της σύμβασης. 

5 388/2021 Έγκριση Τροποποίησης της προγραμματικής 
σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού για την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 
ως προς το άρθρο 5, που αφορά  την 
διάρκεια της σύμβασης. 

«Έγκριση ή μη Πρακτικού Ι του διαγωνισμού 
με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ» και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου». 

6 389/2021 Έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού με 
τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 
αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. 
αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑΛΟΠΟΥΛΗ 
ΕΥΑΝΘΙΑ-ΕΡΑΤΩ  Φ. 5415) 

7 390/2021 Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 
αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. 
αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑΛΟΠΟΥΛΗ 
ΕΥΑΝΘΙΑ-ΕΡΑΤΩ  Φ. 5415) 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
31/08/2021 
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