
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. 47587 13/10/2017 για την 32/2017 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/10/2017 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 πρακτικού επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού για την 

αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών 

προσφορών που αφορούν την υπηρεσία 

με τίτλο "Υπηρεσίες συντήρησης, 

υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών 

λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του 

τοίχους προστασίας και του antivirus" και 

μόνο για τις ομάδες Α7, Α13 και για το 

σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Β' της 2/2017 

μελέτης του Τμ. Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών της Δ/νσης Διοίκησης & 

Ανθρώπινου Δυναμικού

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

219/2017 Έγκριση  πρακτικού επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την αξιολόγηση 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών 

που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο 

"Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 

αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 

υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus" και μόνο για 

τις ομάδες Α7, Α13 και για το σύνολο της 

ΟΜΑΔΑΣ Β' της 2/2017 μελέτης του Τμ. 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης 

Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιολόγηση  προσφορών που κατατεθήκαν 

για την διαχείριση των διαθεσίμων 

κεφαλαίων του Δήμου

1 220/2017 Αξιολόγηση  προσφορών που κατατεθήκαν 

για την διαχείριση των διαθεσίμων 

κεφαλαίων του Δήμου

Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Ανακατασκευή - συντήρηση οδών στο 

Δήμο Αμαρουσίου"

2 221/2017 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Ανακατασκευή - συντήρηση οδών στο 

Δήμο Αμαρουσίου"

Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Διανοίξεις - διαμορφώσεις οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου"

3 222/2017 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Διανοίξεις - διαμορφώσεις οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου"

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» και έγκριση 

ή μη του πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης .

4 223/2017 Έγκριση 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» και 

έγκριση του πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη 

προσωρινών αναδόχων επαναληπτικού 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης, 

υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών 

λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του 

τοίχους προστασίας και του antivirus» και 

μόνο για τις ομάδες Α7, Α13 και για το 

σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Β’ της 2/2017 

μελέτης του Τμ. Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών της Δ/νσης Διοίκησης & 

Ανθρώπινου Δυναμικού.

5 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη Συνοπτικού Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

6 224/2017 Έγκριση Συνοπτικού Ενδεικτικού 

Προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»

7 225/2017 Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»

Έγκριση ή μη της υπηρεσίας με τίτλο 

"Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για 

την αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών Δήμου Αμαρουσίου, μέσω της 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και 

της αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων", 

επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 

κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή μη των 

τεχνικών προδιαγραφών - μελέτης και 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης

8 226/2017 Έγκριση  της υπηρεσίας με τίτλο "Παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Δήμου Αμαρουσίου, μέσω της βελτίωσης 

της αποτελεσματικότητας και της 

αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων", 

επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 

κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου  Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2017

9 227/2017 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου  Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2017

Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Βαρθαλίτη Γεώργιο σε σεμινάριο

10 228/2017 Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Βαρθαλίτη Γεώργιο σε σεμινάριο

Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Κλούρα Σαπφώ, Κούρου Ελένη και 

Κανελλοπούλου Αμαλία  σε σεμινάριο

11 229/2017 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Κλούρα Σαπφώ, Κούρου Ελένη και 

Κανελλοπούλου Αμαλία  σε σεμινάριο

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

χρηματικού ποσού που αφορά 

αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας υπόθεσης 

Καντζάβελου Αναστασίου με βάση την υπ. 

αρ. 157/2017 Διαταγή Πληρωμής του 

Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών. (υπόθεση Καντζάβελου 

Αναστασίου)φ.3859-8084

12 230/2017 Eγκριση καταβολής χρηματικού ποσού 

που αφορά αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας 

υπόθεσης Καντζάβελου Αναστασίου με 

βάση την υπ. αρ. 157/2017 Διαταγή 

Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών(υπόθεση 

Καντζάβελου Αναστασίου)φ.3859-8084

Έγκριση καταβολής ή μη επιδικασθέντων 

τόκων  της υπ' αριθμ. 41/2017 διαταγής 

πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκη Β. 

Μιχαλογιάννη  και της υπ' αριθμ. 

5026/2016 διαταγής πληρωμής της κ. 

Πρωτοδίκη  Ρεβέκκας Λιμπεράτου  - "Β & 

F ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

13 231/2017 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων τόκων  

της υπ' αριθμ. 41/2017 διαταγής 

πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκη Β. 

Μιχαλογιάννη  και της υπ' αριθμ. 

5026/2016 διαταγής πληρωμής της κ. 

Πρωτοδίκη  Ρεβέκκας Λιμπεράτου  - "Β & 

F ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση καταβολής ή μη επιδικασθέντων 

τόκων της υπ' αριθμ. 1129/2017 διαταγής 

πληρωμής τoυ κ. Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών  Παναγιώτη Κωστή 

- "Αριστείδης Καρτσόλης

14 232/2017 Έγκριση καταβολής  επιδικασθέντων 

τόκων της υπ' αριθμ. 1129/2017 διαταγής 

πληρωμής τoυ κ. Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών  Παναγιώτη Κωστή 

- "Αριστείδης Καρτσόλης

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
17/10/2017
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