
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. 062731 10/12/2015 για την 56/2015 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2015 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 ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για "Εργασίες 

συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής 

ορχήστρας για συμμετοχή της σε 

εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

408/2015 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για "Εργασίες συγκρότησης 

και λειτουργίας φιλαρμονικής ορχήστρας 

για συμμετοχή της σε εκδηλώσεις του 

Δήμου Αμαρουσίου

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

1 409/2015 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

Υποβολή προς έγκριση Ισολογισμού και 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2014

2 410/2015 Υποβολή προς έγκριση Ισολογισμού και 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2014

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015

3 411/2015 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών 

οπωροπωλείου για τις ανάγκες των 

Παιδικών Σταθμών,Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α και 

λοιπών κοινωνικών φορέων του Νομικού 

Προσώπου του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ) 

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)", με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος λόγω κατεπείγουσων 

αναγκών

4 412/2015 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών 

οπωροπωλείου για τις ανάγκες των 

Παιδικών Σταθμών,Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α και 

λοιπών κοινωνικών φορέων του Νομικού 

Προσώπου του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ) 

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)", με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος λόγω κατεπείγουσων 

αναγκών

΄Eγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις 

ανάγκες του Νομικού Προσώπου, 

Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

5 413/2015 ΄Eγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις 

ανάγκες του Νομικού Προσώπου, 

Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την  

προμήθεια ειδών σήμανσης

6 414/2015 Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την  

προμήθεια ειδών σήμανσης
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ, 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ»

7 415/2015 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ, 

ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - 

ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

8 416/2015 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - 

ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για την 

προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων

9 417/2015 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την προμήθεια 

μηχανημάτων και εργαλείων

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ. 57710/2015 

επιμήκυνση σύμβασης της εταιρείας 

«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» και συμπλήρωση ή 

μη του άρθρου 10 της αρχικής σύμβασης

10 418/2015 Επιμήκυνση  της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ. 57710/2015 επιμήκυνση 

σύμβασης της εταιρείας «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» και 

συμπλήρωση του άρθρου 10 της αρχικής 

σύμβασης

Eξέταση ενστάσεων που αφορά στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια  ειδικών 

συνθετικών δαπέδων για κοινόχρηστους 

χώρους (παιδικές χαρές, γήπεδα, κλπ.)

11 419/2015 Eξέταση ενστάσεων που αφορά στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια  ειδικών 

συνθετικών δαπέδων για κοινόχρηστους 

χώρους (παιδικές χαρές, γήπεδα, κλπ.)

Ανάθεση ή  μη σύνταξης μελέτης 

''ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ  Ν.ΤΕΡΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ''

12 420/2015 Ανάθεση  σύνταξης μελέτης ''ΑΠΟΡΡΟΗ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

Ν.ΤΕΡΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ''

Ανάθεση ή  μη σύνταξης μελέτης ''ΑΓΩΓΟΙ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟ         

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ''

13 421/2015 Ανάθεση  σύνταξης μελέτης ''ΑΓΩΓΟΙ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟ     

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ''

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού αποζημίωσης βάσει 

δικαστικής απόφασης - Υπόθεση 

Αγγελικής Καλλιώρα

14 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ καταβολής αποζημιώσεως 

λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 

(ακινήτου) με κτημ. αρ. 011316, η οποία 

βρίσκεται στο Ο.Τ. 902, θέση "Σωρός - 

Λάκκα Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου 

(υπόθεση Μαζιώτου Αικατερίνη) Φ. 1606.

15 422/2015 Καταβολή αποζημιώσεως λόγω 

ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας (ακινήτου) με 

κτημ. αρ. 011316, η οποία βρίσκεται στο 

Ο.Τ. 902, θέση "Σωρός - Λάκκα Κόττου" 

του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθεση 

Μαζιώτου Αικατερίνη) Φ. 1606.

Υδροδότηση χώρων πρασίνου  για τις 

ανάγκες του έργου (Βιοκλιματική 

Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου 

Αμαρουσίου,μέσω δημιουργίας διαδρομής 

πεζών-ποδηλάτων)

16 423/2015 Υδροδότηση χώρων πρασίνου  για τις 

ανάγκες του έργου (Βιοκλιματική 

Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου 

Αμαρουσίου,μέσω δημιουργίας διαδρομής 

πεζών-ποδηλάτων)

Αποδοχή δωρεάς φαρμάκων στο 

Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου.

17 424/2015 Αποδοχή δωρεάς φαρμάκων στο 

Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου.

Απόδοση λογαριασμού πάγιας 

προκαταβολής οικονομικού  έτους 2015 και 

επιστροφή αυτής

18 425/2015 Απόδοση λογαριασμού πάγιας 

προκαταβολής οικονομικού  έτους 2015 και 

επιστροφή αυτής

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
15/12/2015
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