
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. 14943 5/4/2018 για την 13/2018 συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/04/2018 και ώρα 13:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Έγκριση ή μη της προμήθειας με τίτλο 
"Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τη 
συντήρηση κι επισκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων", επιλογή του τρόπου 
εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, 
έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών - 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

92/2018 Έγκριση της προμήθειας με τίτλο 
"Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τη 
συντήρηση κι επισκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων", 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 2018 

1 93/2018 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2018 

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018 

2 94/2018 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018 

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 
Προμηθειών και έγκριση ή μη κατακύρωσης 
αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
"Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α". 

3 95/2018 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 
Προμηθειών και έγκριση κατακύρωσης 
αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
"Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α". 

Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων 
μειοδοτικής, φανερής, προφορικής 
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την 
στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του 
Δήμου Αμαρουσίου 

4 96/2018 Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων 
μειοδοτικής, φανερής, προφορικής 
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την 
στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του 
Δήμου Αμαρουσίου 

Έγκριση Ανάθεσης Εργασίας για το 
οικονομικό έτος 2018 σε δικαστικό    
επιμελητή κ. Ρουμανά Νικόλαο. 

5 97/2018 Έγκριση Ανάθεσης Εργασίας για το 
οικονομικό έτος 2018 σε δικαστικό    
επιμελητή κ. Ρουμανά Νικόλαο. 

Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού 6 98/2018 Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού από 
διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 
44/2018 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών.(υπόθ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." ). 

7 99/2018 Έγκριση επιδικασθέντος ποσού από διαταγή 
πληρωμής από την υπ' αριθμ. 44/2018 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.(υπόθ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε." ). 

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού από 
διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 
11356/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. (υπόθ. ΙΜΠΕΞ Α.Ε.). 

8 100/2018 Έγκριση επιδικασθέντος ποσού από διαταγή 
πληρωμής από την υπ' αριθμ. 11356/2017 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών. (υπόθ. ΙΜΠΕΞ Α.Ε.). 

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού από 
διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 
ΔΔΠ417/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών.(υπόθ. "Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. 
ΞΕΝΙΟΣ - ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε." 

9 101/2018 Έγκριση επιδικασθέντος ποσού από διαταγή 
πληρωμής από την υπ' αριθμ. ΔΔΠ417/2018 
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών.(υπόθ. "Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ 
- ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε." 

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού από 
διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 
ΔΔΠ418/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών.(υπόθ. "Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. 
ΞΕΝΙΟΣ - ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε." 

10 102/2018 Έγκριση επιδικασθέντος ποσού από διαταγή 
πληρωμής από την υπ' αριθμ. ΔΔΠ418/2018 
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών.(υπόθ. "Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ 
- ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε." 

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού από 
διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 
3569/2018 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών.(υπόθ. "Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
& Ε. ΞΕΝΙΟΣ - ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε." 

11 103/2018 Έγκριση επιδικασθέντος ποσού από διαταγή 
πληρωμής από την υπ' αριθμ. 3569/2018 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.(υπόθ. "Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ 
- ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε." 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
11/4/2018 
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