
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. 12862 23/3/2018 για την 11/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/03/2018 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 του με αρ. πρωτ. 

13293/26-03-2018 πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ».

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

66/2018 Έγκριση του με αρ. πρωτ. 

13293/26-03-2018 πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 

έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ»

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου   Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

1 67/2018 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου   Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης της υπηρεσίας 

με τίτλο “ Εργασίες  κλαδέματος υψηλών 

δένδρων ”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

όπως και του κριτηρίου ανάθεσης και 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης

2 68/2018 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο “ Εργασίες  

κλαδέματος υψηλών δένδρων ”, επιλογή 

του τρόπου εκτέλεσης όπως και του 

κριτηρίου ανάθεσης και κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος για την 

ομάδα Α του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

3 69/2018 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση  

κατακύρωσης αποτελέσματος για την 

ομάδα Α του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη  εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων  και λοιπών οχημάτων του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής 

Οδού

4 70/2018 Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων  και λοιπών οχημάτων του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής 

Οδού

Έγκριση ή μη Πρακτικόυ  Αποτέλεσματος  

Δημοπρασίας που αφορά στη διενέργεια 

Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων του Ν. 

4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

τιμής - ποιότητας για το έργο 

"Ανακατασκευή - Συντήρηση Οδών στο 

Δήμο Αμαρουσίου"

5 71/2018 Έγκριση Πρακτικόυ  Αποτέλεσματος  

Δημοπρασίας που αφορά στη διενέργεια 

Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων του Ν. 

4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

τιμής - ποιότητας για το έργο 

"Ανακατασκευή - Συντήρηση Οδών στο 

Δήμο Αμαρουσίου"

Έγκριση ή μη του από 20-03-2018 

πρακτικού της Επιτροπής  Διενέργειας  

Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του 

Ν.4412/2016

6 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων, σε 

σεμινάριο

7 72/2018 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων, σε 

σεμινάριο

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 1912/2018  

απόφασης επί της προσφυγής στο 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών - Υπόθεση 

"DEUTSCHER SCHULVEREIN ATHEN - 

Σύλλογος Γερμανικής Σχολής Αθηνών - 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 

κατά Δήμου Αμαρουσίου

8 73/2018 Μη Άσκηση  του ενδίκου μέσου της έφεσης 

κατά της υπ' αριθμ. 1912/2018  απόφασης 

επί της προσφυγής στο Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Αθηνών - Υπόθεση 

"DEUTSCHER SCHULVEREIN ATHEN - 

Σύλλογος Γερμανικής Σχολής Αθηνών - 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 

κατά Δήμου Αμαρουσίου

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 1897/2018 

απόφασης επί της προσφυγής στο 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών - Υπόθεση 

"DEUTSCHER SCHULVEREIN ATHEN - 

Σύλλογος Γερμανικής Σχολής Αθηνών - 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 

κατά Δήμου Αμαρουσίου".

9 74/2018 Άσκηση  του ενδίκου μέσου της έφεσης 

κατά της υπ' αριθμ. 1897/2018 απόφασης 

επί της προσφυγής στο Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Αθηνών - Υπόθεση 

"DEUTSCHER SCHULVEREIN ATHEN - 

Σύλλογος Γερμανικής Σχολής Αθηνών - 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 

κατά Δήμου Αμαρουσίου"

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ.  3569/2018 

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών - Υπόθεση "Β. 

ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ - ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε."

10 75/2018 Μη Άσκηση  του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ.  3569/2018 

διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών - Υπόθεση "Β. 

ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ - ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε."

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ.  

ΔΔΠ417/2018 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

- Υπόθεση "Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ - 

ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε."

11 76/2018 Μη Άσκηση  του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ.  

ΔΔΠ417/2018 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

- Υπόθεση "Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ - 

ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε."

 Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ.  

ΔΔΠ418/2018 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

- Υπόθεση "Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ - 

ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε."

12 77/2018 Μη  Άσκηση  του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ.  

ΔΔΠ418/2018 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

- Υπόθεση "Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ - 

ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε."

Aσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αρ. 21/2017 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

13 78/2018 Μη Aσκηση  ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αρ. 21/2017 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά των ΠΕΕ 

υπ' αρ. 80228/2017 και 80229/2017 

(υπόθ. ΒΕΝΕΤΑΝΗ)

14 79/2018 Άσκηση  ενδίκου μέσου κατά των ΠΕΕ υπ' 

αρ. 80228/2017 και 80229/2017 (υπόθ. 

ΒΕΝΕΤΑΝΗ)

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά των ΠΕΕ 

υπ' αρ. 80236/2018 και 80237/2018 

(υπόθ. ΡΩΤΣΕΤΟΣ)

15 80/2018 Άσκηση ενδίκου μέσου κατά των ΠΕΕ υπ' 

αρ. 80236/2018 και 80237/2018 (υπόθ. 

ΡΩΤΣΕΤΟΣ)

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά των ΠΕΕ 

υπ' αρ. 80233/2017 και 80234/2017 

(υπόθ. ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ)

16 81/2018 Άσκηση  ενδίκου μέσου κατά των ΠΕΕ υπ' 

αρ. 80233/2017 και 80234/2017 (υπόθ. 

ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ)

Εγκριση  ή μη επιδικασθέντος ποσού 

δυνάμει της υπ'αριθμ. 6402/2016 του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  

Αθηνών (Τμήμα 2ο) τελεσίδικης δικαστικής 

απόφασης (Υπόθεση Μαυροκεφάλου 

Διονυσία).

17 82/2018 Εγκριση  επιδικασθέντος ποσού δυνάμει 

της υπ'αριθμ. 6402/2016 του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών (Τμήμα 

2ο) τελεσίδικης δικαστικής απόφασης 

(Υπόθεση Μαυροκεφάλου Διονυσία)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
27/3/2018
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