
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. 47494 28/9/2015 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 02/10/2015 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

1 336/2015 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια ειδικών συνθετικών δαπέδων 

για κοινόχρηστους χώρους (παιδικές 

χαρές, γήπεδα, κλπ.)

2 337/2015 ΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια ειδικών συνθετικών δαπέδων 

για κοινόχρηστους χώρους (παιδικές 

χαρές, γήπεδα, κλπ.)

Επανάληψη ή μη, διαγωνισμού χωρίς 

τροποποίηση των όρων διακήρυξης για 

την προμήθεια ειδών σιδήρου και 

κιγκαλερίας

3 338/2015 Επανάληψη διαγωνισμού χωρίς 

τροποποίηση των όρων διακήρυξης για 

την προμήθεια ειδών σιδήρου και 

κιγκαλερίας

΄Eγκριση ή μη Κατακύρωσης 

αποτελέσματος του πρόχειρου 

διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών 

Δράσεων Ενημέρωσης και Προβολής  για 

το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση 

Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω 

δημιουργίας διαδρομής πεζών – 

ποδηλάτων

4 339/2015 ΄Eγκριση Κατακύρωσης αποτελέσματος 

του πρόχειρου διαγωνισμού με σκοπό την 

επιλογή αναδόχου για την Παροχή 

Υπηρεσιών Δράσεων Ενημέρωσης και 

Προβολής  για το έργο «Βιοκλιματική 

Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου 

Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής 

πεζών – ποδηλάτων

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος επαναληπτικού 

διαγωνισμού για Υπηρεσίες συντήρησης, 

υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών 

λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του 

τοίχους προστασίας και του antivirus 

(Ομάδα Α - Ενότητες Α8 και Α10), και την 

πραγματοποίηση ή μη με απευθείας 

ανάθεση των υπηρεσιών των Ενοτήτων Α7 

και Α12

5 340/2015 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

επαναληπτικού διαγωνισμού για 

Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 

αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 

υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus (Ομάδα Α - 

Ενότητες Α8 και Α10), και Κήρυξης ή μη 

του διαγωνισμού ως άγονου για τις 

ενότητες Α7 και Α12
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Συγκρότηση  επιτροπών  διενέργειας  

διαγωνισμών και αξιολόγησης  (Π.Δ. 

28/80)

6 341/2015 Συγκρότηση  επιτροπών  διενέργειας  

διαγωνισμών και αξιολόγησης  (Π.Δ. 

28/80)

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιώσεως εδαφικής εκτάσεως στο 

Ο.Τ.Γ 823 της περιοχής "Αγιος Θωμάς" 

του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 0644 

(πρώην ιδιοκτησία ΦΩΚΑ και νυν 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ Α.Ε )Φ.4788

7 342/2015 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιώσεως εδαφικής εκτάσεως στο 

Ο.Τ.Γ 823 της περιοχής "Αγιος Θωμάς" 

του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 0644 

(πρώην ιδιοκτησία ΦΩΚΑ και νυν 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ Α.Ε )Φ.4788

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
5/10/2015
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