
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. 034982 17/7/2015 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 23/07/2015 και ώρα 12:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης οχημάτων του Δήμου 

Αμαρουσίου μέσω της Αττικής Οδού

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

273/2015 Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης οχημάτων του Δήμου 

Αμαρουσίου μέσω της Αττικής Οδού

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για την  

προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών 

μηχανών και φωτοτυπικού χαρτιού

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

274/2015 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την  προμήθεια 

αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών και 

φωτοτυπικού χαρτιο

6η Αναμόρφωση  προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015

1 275/2015 6η Αναμόρφωση  προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

2 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Απευθείας ανάθεση ή μη του έργου 

«ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» για την εκτέλεση 

επειγουσών εργασιών που αφορούν στην  

αποκατάσταση της οροφής του 1ου 

παιδικού σταθμού Πολυδρόσου και την 

άρση της επικινδυνότητας.

3 276/2015 Απευθείας ανάθεση του έργου «ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών 

που αφορούν στην  αποκατάσταση της 

οροφής του 1ου παιδικού σταθμού 

Πολυδρόσου και την άρση της 

επικινδυνότητας.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

εργασίας "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ".

4 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διεθνούς διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

εργασίας "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΗΝ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "

5 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια ειδών ξυλείας

6 277/2015 ΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια ειδών ξυλείας

΄Eγκριση ή μη Προσωρινής Κατακύρωσης 

αποτελέσματος του πρόχειρου 

διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών 

Δράσεων Ενημέρωσης και Προβολής  για 

το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση 

Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω 

δημιουργίας διαδρομής πεζών – 

ποδηλάτων

7 278/2015 ΄Eγκριση  Προσωρινής Κατακύρωσης 

αποτελέσματος του πρόχειρου 

διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών 

Δράσεων Ενημέρωσης και Προβολής  για 

το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση 

Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω 

δημιουργίας διαδρομής πεζών – 

ποδηλάτων

Αναστολή του πρόχειρου διαγωνισμού με 

σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο 

με τίτλο: "Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων Δήμου Αμαρουσίου" - Ορισμός 

επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού

8 279/2015 Αναστολή του πρόχειρου διαγωνισμού με 

σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο 

με τίτλο: "Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων Δήμου Αμαρουσίου" - Ορισμός 

επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για την 

προμήθεια υλικών για την συντήρηση και 

επισκευή των γεωτρήσεων του Δήμου

9 280/2015 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για 

την συντήρηση και επισκευή των 

γεωτρήσεων του Δήμου

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για την  

προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών 

ειδών γραφείου

10 281/2015 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την  προμήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπών ειδών γραφείου

Καθορισμός τιμής μονάδος για 

εξωδικαστικό συμβιβασμό οφειλών από 

μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, για 

ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή 

"Στούντιο Α" του Δήμου Αμαρουσίου, Ο.Τ. 

1051 (υπόθεση κ. Αντωνόπουλου Κων/νου

11 282/2015 Καθορισμός τιμής μονάδος για 

εξωδικαστικό συμβιβασμό οφειλών από 

μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, για 

ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή 

"Στούντιο Α" του Δήμου Αμαρουσίου, Ο.Τ. 

1051 (υπόθεση κ. Αντωνόπουλου Κων/νου

Έγκριση της ασκηθείσης ενώπιον του 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Δημόσιο) 

αίτησης (Αρ. Καταθ. ΒΑΒ 570/2014) για 

τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος 

αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης 

εμβαδού 133,50 τ.μ. που ευρίσκεται στο 

ΟΤ Γ 400Α της περιοχής Σισμανογλείου - 

Ν. Αμαρουσίου, εντός των ορίων του 

Δήμου Αμαρουσίου, στο ποσό των 

τετρακοσίων Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 

(400 €/τ.μ.) - Υπόθεση Γεωργίας 

Μπουτσιάνη του Νικολάου

12 283/2015 Έγκριση της ασκηθείσης ενώπιον του 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Δημόσιο) 

αίτησης (Αρ. Καταθ. ΒΑΒ 570/2014) για 

τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος 

αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης 

εμβαδού 133,50 τ.μ. που ευρίσκεται στο 

ΟΤ Γ 400Α της περιοχής Σισμανογλείου - 

Ν. Αμαρουσίου, εντός των ορίων του 

Δήμου Αμαρουσίου, στο ποσό των 

τετρακοσίων Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 

(400 €/τ.μ.) - Υπόθεση Γεωργίας 

Μπουτσιάνη του Νικολάου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
23/7/2015
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