
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. 19742 4/5/2018 για την 16/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/05/2018 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση δέσμευσης πίστωσης πολυετούς 

δαπάνης για την "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

  ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

119/2018 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης πολυετούς 

δαπάνης για την "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

  ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

Έγκριση ή μη του από 20-03-2018 

πρακτικού της Επιτροπής  Διενέργειας  

Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του 

Ν.4412/2016

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

120/2018 Έγκριση  του από 20-03-2018 πρακτικού 

της Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών 

Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας»

1 121/2018 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας»

Έγκριση ή μη των με αρ. πρωτ. 

16464/18-04-2018 και 17907/25-04-2018 

πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης συμβάσεων 

προμηθειών  και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο     

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 

ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ "

2 122/2018 Έγκριση  των με αρ. πρωτ. 

16464/18-04-2018 και 17907/25-04-2018 

πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης συμβάσεων 

προμηθειών  και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο     " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ "

"Έγκριση ή μη της προμήθειας με τίτλο 

"Προμήθεια οργάνων ενηλίκων σε 

υπαίθριους χώρους", επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, 

έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών 

- μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης"

3 123/2018 "Έγκριση  της προμήθειας με τίτλο 

"Προμήθεια οργάνων ενηλίκων σε 

υπαίθριους χώρους", 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

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2018 του Δήμου 

Αμαρουσίου.

4 124/2018 Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2018 του Δήμου 

Αμαρουσίου.

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

5 125/2018 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 

Κασωτάκη Εμμανουήλ )

6 126/2018 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 

Κασωτάκη Εμμανουήλ )

Έγκριση καταβολής επιδικασθείσης 

αποζημίωσης δυνάμει της υπ' αριθμ. 

11947/2016 τελεσίδικης δικαστικής 

απόφασης

7 127/2018 Έγκριση καταβολής επιδικασθείσης 

αποζημίωσης δυνάμει της υπ' αριθμ. 

11947/2016 τελεσίδικης δικαστικής 

απόφασης

Έγκριση καταβολής αμοιβής και εξόδων σε 

δικηγόρους για παράσταση σε 

  Δικαστήριο.   (Γιαννόπουλος Ιωάννης - 

ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΚΤΗΜΑ 

 ΚΑΡΕΛΛΑ )

8 128/2018 Έγκριση καταβολής αμοιβής και εξόδων σε 

δικηγόρους για παράσταση σε 

  Δικαστήριο.   (Γιαννόπουλος Ιωάννης - 

ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΚΤΗΜΑ 

 ΚΑΡΕΛΛΑ )

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού 

δυνάμει της υπ'αριθμ. 3282/2018 του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  

Αθηνών (Τμήμα 1ο) τελεσίδικης δικαστικής 

απόφασης (Υπόθεση Γεροντάκη 

Φίλιππου)

9 129/2018 Έγκριση επιδικασθέντος ποσού δυνάμει 

της υπ'αριθμ. 3282/2018 του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών (Τμήμα 

1ο) τελεσίδικης δικαστικής απόφασης 

(Υπόθεση Γεροντάκη Φίλιππου)

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού 

δυνάμει της υπ'αριθμ. 6299/2017 του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών (Τμήμα 

18ο Μονομελές) τελεσίδικης δικαστικής 

απόφασης (Υπόθεση Μπακώση 

Σταμάτιου)

10 130/2018 Έγκριση επιδικασθέντος ποσού δυνάμει 

της υπ'αριθμ. 6299/2017 του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου  Αθηνών (Τμήμα 18ο 

Μονομελές) τελεσίδικης δικαστικής 

απόφασης (Υπόθεση Μπακώση 

Σταμάτιου)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
8/5/2018
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