
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. 56750 29/11/2019 για την 38/2019 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/12/2019 και ώρα 12:00 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 πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

Αμαρουσίου - Φιλόδημος ΙΙ"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

364/2019 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

Αμαρουσίου - Φιλόδημος ΙΙ"

Εξέταση των υπ'αριθμ.53187/11-11-2019 

και 53188/11-11-2019 ενστάσεων των 

εταιρειών "ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε" και "ECOLIGHT-ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. 

Κ ΣΙΑ Ε.Ε" που αφορούν το διαγωνισμό 

για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια 

ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών 

ηλεκτροφωτισμού

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

365/2019 Εξέταση των υπ'αριθμ.53187/11-11-2019 

και 53188/11-11-2019 ενστάσεων των 

εταιρειών "ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε" και "ECOLIGHT-ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. 

Κ ΣΙΑ Ε.Ε" που αφορούν το διαγωνισμό 

για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια 

ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών 

ηλεκτροφωτισμού

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

1 366/2019 Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού 

Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 

2020

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 

υπ'αρ.77/2019 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την κατάρτιση και 

έγκριση της εισηγητικής έκθεσης με την 

οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα 

έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 

2020, προκειμένου η διαφορά τους να 

χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό 

προϋπολογισμό, με βάση την παρ. 1 του 

άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 

10 του Ν.4071/2012

2 367/2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση  της 

υπ'αρ.77/2019 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την κατάρτιση και 

έγκριση της εισηγητικής έκθεσης με την 

οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα 

έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 

2020, προκειμένου η διαφορά τους να 

χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό 

προϋπολογισμό, με βάση την παρ. 1 του 

άρθρου 259 του Ν.3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 

10 του Ν.4071/2012
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη της υπ'αρ. 75/2019 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της    

  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου για την έγκριση του ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 

2020

3 368/2019 Έγκριση της υπ'αρ. 75/2019 απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου της    

  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου για την έγκριση του ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 

2020

Έγκριση  ή μη της υπ'αρ.76/2019 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την έγκριση του 

Ετήσιου Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020

4 369/2019 Έγκριση   της υπ'αρ.76/2019 απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την έγκριση του 

Ετήσιου Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020

Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη 

προσωρινών αναδόχων συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

5 370/2019 Έγκριση  πρακτικού και ανάδειξη  

προσωρινών αναδόχων συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο " Αντικατάσταση 

υπάρχοντος αρμού διαστολής επί της οδού 

Νερατζιωτίσσης

6 371/2019 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο " Αντικατάσταση υπάρχοντος 

αρμού διαστολής επί της οδού 

Νερατζιωτίσσης

Επιλογή αναδόχου εταιρείας για  τη 

συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε 

Πρόγραμμα  Συλλογής - Ανακύκλωσης 

Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)  

των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 

Αμαρουσίου

7 372/2019 Επιλογή αναδόχου εταιρείας για  τη 

συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε 

Πρόγραμμα  Συλλογής - Ανακύκλωσης 

Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)  

των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Σκιαδα Παναγιώτη ,Βίγλα Ευαγγελίας , 

Βλαχοκώστα Βασιλείου & 

Δημητρακόπουλου Αντώνιου σε σεμινάριο

8 373/2019 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Σκιαδα Παναγιώτη ,Βίγλα Ευαγγελίας , 

Βλαχοκώστα Βασιλείου & 

Δημητρακόπουλου Αντώνιου σε σεμινάριο

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
4/12/2019
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