
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. 031014 8/7/2016 για την 24/2016 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/07/2016 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

Eγκριση καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών τελεσίδικων αποφάσεων, καθώς 

και επιδικασθέντων δικαστικών δαπανών 

(Υπόθεση κ. Σπυρίδωνος Βλάχου).

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

158/2016 Eγκριση καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών τελεσίδικων αποφάσεων, καθώς 

και επιδικασθέντων δικαστικών δαπανών 

(Υπόθεση κ. Σπυρίδωνος Βλάχου).

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

1 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για τις 

εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων

2 159/2016 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για τις εργασίες κλαδέματος 

υψηλών δένδρων

Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  

διαγωνισμών και αξιολόγησης εργασιών 

(Π.Δ. 28/80)

3 160/2016 Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  

διαγωνισμών και αξιολόγησης εργασιών 

(Π.Δ. 28/80)

Aπόρριψη ή μη ένστασης, της εταιρείας 

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΕΒΕ" επί του δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για τη προμήθεια με τίτλο 

"προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης" και έγκριση ή μη των 

πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού

4 161/2016 Aπόρριψη  ένστασης, της εταιρείας 

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΕΒΕ" επί του δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για τη προμήθεια με τίτλο 

"προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης" και έγκριση των πρακτικών 

της Επιτροπής Διαγωνισμού

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος δημόσιου ανοικτού  

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και 

υλικών ηλεκτροφωτισμού

5 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εξέταση ενστάσεων και έγκριση ή μη 

πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας 

διαγωνισμού και αξιολόγησης που αφορά 

στον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την 

Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6 162/2016 Εξέταση ενστάσεων και έγκριση 

πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας 

διαγωνισμού και αξιολόγησης που αφορά 

στον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την 

Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Aπόρριψη ή μη ενστάσεων, των εταιρείών 

«Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» και «ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» επι του  

δημόσιου ανοικτού  ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για τη «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών 

ηλεκτροφωτισμού καθώς και  έγκριση ή μη 

των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού

7 163/2016 Aπόρριψη ενστάσεων, των εταιρείών «Β. 

ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» και «ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» επι του  

δημόσιου ανοικτού  ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για τη «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών 

ηλεκτροφωτισμού καθώς και  έγκριση των 

πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού

Απευθείας ανάθεση ή μη της εκπόνησης 

της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

8 164/2016 Απευθείας ανάθεση  της εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
13/7/2016
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