
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. 16221 16/4/2018 για την 14/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/04/2018 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α΄ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2018 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

104/2018 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α΄ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2018 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"Υπηρεσίες Φύλαξης εγκαταστάσεων του 

Δήμου"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

105/2018 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την υπηρεσία με τίτλο "Υπηρεσίες 

Φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου"

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

1 107/2018 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

Εγκριση ή μη Πρακτικού αποσφράγισης 

φακέλων προσφορών που αφορούν στη 

διενέργεια Διαγωνισμού Δημόσιου Έργου 

του Ν. 4412/2016 για το έργο με τίτλο: 

"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΊΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

2 108/2018 Εγκριση  Πρακτικού αποσφράγισης 

φακέλων προσφορών που αφορούν στη 

διενέργεια Διαγωνισμού Δημόσιου Έργου 

του Ν. 4412/2016 για το έργο με τίτλο: 

"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΊΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Έγκριση ή μη της προμήθειας με τίτλο " 

Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών ", επιλογή 

του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου 

ανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης"

3 106/2018 Έγκριση της προμήθειας με τίτλο " 

Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών ", επιλογή 

του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου 

ανάθεσης, έγκριση  των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Ανάθεση ή  μη χειρισμού και εντολής 

πληρεξουσιότητας για εκπροσώπηση του 

Δήμου , ως πολιτικώς ενάγοντα στο Α' 

Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων 

Αθηνών στην ποινική δίκη ( δεύτερος 

βαθμός)  σε βάρος Αριστείδη Φλώρου και 

λοιπών,  σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό

4 109/2018 Ανάθεση  χειρισμού και εντολής 

πληρεξουσιότητας για εκπροσώπηση του 

Δήμου , ως πολιτικώς ενάγοντα στο Α' 

Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων 

Αθηνών στην ποινική δίκη ( δεύτερος 

βαθμός)  σε βάρος Αριστείδη Φλώρου και 

λοιπών,  σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
20/4/2018
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