
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. 036239 24/7/2015 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 28/07/2015 και ώρα 13:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

1 284/2015 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις 

Υπηρεσίες με τίτλο "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

2 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις 

Υπηρεσίες με τίτλο "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)".

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Αποδοχή ή μη της με α.π. 031249 / 2015 

αίτησης του κ. Χάλαρη Ιωάννη για 

εξαίρεση από τα καθήκοντα προέδρου από 

τις Επιτροπές Διαγωνισμών της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και τροποποίηση ή μη 

της 36/2015 απόφασης

4 285/2015 Αποδοχή  της με α.π. 031249 / 2015 

αίτησης του κ. Χάλαρη Ιωάννη για 

εξαίρεση από τα καθήκοντα προέδρου από 

τις Επιτροπές Διαγωνισμών της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και τροποποίηση ή μη 

της 36/2015 απόφασης

Απευθείας ανάθεση ή μη της μελέτης με 

τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ»

5 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 Γνωμοδότηση για εκδίκαση ένστασης - 

αίτησης κατά της διεξαγωγής της 

δημοπρασίας για το έργο 

"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ"

6 286/2015 Εκδίκαση ένστασης - αίτησης κατά της 

διεξαγωγής της δημοπρασίας για το έργο 

"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ"

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για την 

προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού 

παιδικών χαρών

7 287/2015 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων 

και εξοπλισμού παιδικών χαρών
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

 Περί Eγκρισης ή μη, της Μελέτης με τίτλο 

"Μελέτη βιωσιμότητας (feasibility study), 

για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της 

μακροχρόνιας παραχώρησης της 

εκμετάλλευσης του οδοφωτισμού" και 

περαιτέρω, την εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, της εκχώρηση μέρους από τα 

ανταποδοτικά τέλη που εξοικονομούνται, 

ως  αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με το 

άρθρο 43 N. 4257/2014 και της 

τροποποίησης του προϋπολογισμού 

τρέχοντος έτους για την δημιουργία νέων ή 

για την ενίσχυση άλλων Κωδικών Αριθμών 

του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3463 / 2006 κατά την 

εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας

8 288/2015 Eγκρισης  της Μελέτης με τίτλο "Μελέτη 

βιωσιμότητας (feasibility study), για την 

τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της 

μακροχρόνιας παραχώρησης της 

εκμετάλλευσης του οδοφωτισμού" και 

περαιτέρω, την εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, της εκχώρηση μέρους από τα 

ανταποδοτικά τέλη που εξοικονομούνται, 

ως  αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με το 

άρθρο 43 N. 4257/2014 και της 

τροποποίησης του προϋπολογισμού 

τρέχοντος έτους για την δημιουργία νέων ή 

για την ενίσχυση άλλων Κωδικών Αριθμών 

του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3463 / 2006 κατά την 

εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 

239/23-6-2015 αποφάσεως της 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ή 

μη καταβολής αμοιβής πραγματογνώμονα

9 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Eγκριση επιδικασθέντος ποσού 

τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως (υπόθ. 

Σταυρόπουλος).

10 289/2015 Eγκριση επιδικασθέντος ποσού 

τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως (υπόθ. 

Σταυρόπουλος).

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
29/7/2015

2 / 2


