
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. 25414 8/6/2018 για την 21/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/06/2018 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

Ανάκληση της υπ' αρ. 98/2018 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής
Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

165/2018 Ανάκληση της υπ' αρ. 98/2018 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

1 166/2018 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

Υποβολή προς έγκριση απολογισμού 

οικονομικού έτους 2017

2 167/2018 Υποβολή προς έγκριση απολογισμού 

οικονομικού έτους 2017

Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 

23834/31-05-2018 πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 

ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ".

3 168/2018 Έγκριση του με αρ. πρωτ. 

23834/31-05-2018 πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 

έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ"

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας».

4 169/2018 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο «Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας»

Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου 

Κοντογιάννη Γρηγορίαςσε σεμινάριο

5 170/2018 Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου 

Κοντογιάννη Γρηγορίαςσε σεμινάριο
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 139/2018 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκρισης όρων διακήρυξης για το έργο 

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ»

6 171/2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 139/2018 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκρισης όρων διακήρυξης για το έργο 

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ»

Εγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα του υπαλλήλου Χοχλιούρου 

Στέργιου του Παναγιώτη, για την καταβολή 

ετήσιας 

 συνδρομής στο KNOWLEDGE SOCIETY 

FORUM του ΔΙΚΤΥΟΥ EUROCITIES

  για το έτος 2018

7 172/2018 Εγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα του υπαλλήλου Χοχλιούρου 

Στέργιου του Παναγιώτη, για την καταβολή 

ετήσιας 

 συνδρομής στο KNOWLEDGE SOCIETY 

FORUM του ΔΙΚΤΥΟΥ EUROCITIES

  για το έτος 2018

Εγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο  όνομα του υπαλλήλου Αλεξιάδου 

Μαρίας, για την καταβολή ετήσιας 

συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ICLEI για το έτος 2018

8 173/2018 Εγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο  όνομα του υπαλλήλου Αλεξιάδου 

Μαρίας, για την καταβολή ετήσιας 

συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ICLEI για το έτος 2018

Ακύρωση της 145/2018 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού 

ημερομηνίας διενέργειας πλειοδοτικής, 

φανερής και προφορικής δημοπρασίας 

(διαγωνισμού) για την περισυλλογή 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των 

ορίων του Δήμου Αμαρουσίου για χρονικό 

διάστημα δύο ετών

9 174/2018 Ακύρωση της 145/2018 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού 

ημερομηνίας διενέργειας πλειοδοτικής, 

φανερής και προφορικής δημοπρασίας 

(διαγωνισμού) για την περισυλλογή 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των 

ορίων του Δήμου Αμαρουσίου για χρονικό 

διάστημα δύο ετών

Καταβολή αμοιβής και εξόδων στο 

Δικηγόρο Αθηνών κύριο Παντελή Αμούργη 

για την ανάθεση εκπροσώπησης του 

Δήμου , ήτοι στο χειρισμό έρευνας και στη 

σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος ή 

υπομνήματος προς τον Δήμο, για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτήματος 

Καρέλλα, το οποίο κείται μεταξύ των οδών 

Φοινίκων και Ευκαλύπτων, για την 

εκπόνηση μελέτης και έκδοσης 

οικοδομικής άδειας για την κατασκευή 

γηπέδου ποδοσφαίρου του Δήμου 

Αμαρουσίου

10 175/2018 Καταβολή αμοιβής και εξόδων στο 

Δικηγόρο Αθηνών κύριο Παντελή Αμούργη 

για την ανάθεση εκπροσώπησης του 

Δήμου , ήτοι στο χειρισμό έρευνας και στη 

σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος ή 

υπομνήματος προς τον Δήμο, για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτήματος 

Καρέλλα, το οποίο κείται μεταξύ των οδών 

Φοινίκων και Ευκαλύπτων, για την 

εκπόνηση μελέτης και έκδοσης 

οικοδομικής άδειας για την κατασκευή 

γηπέδου ποδοσφαίρου του Δήμου 

Αμαρουσίου

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ λόγω πτώσης 

δέντρου (υπόθεση  κ. Ιωσήφ ΜορδοχάΪ)

11 176/2018 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ λόγω πτώσης 

δέντρου (υπόθεση  κ. Ιωσήφ ΜορδοχάΪ)

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης  ιδιοκτησίας φερόμενων 

ιδιοκτητών Καρασούλα Μαγδαληνής και 

Πελώνη Αλεξάνδρου με κ.α. 1106 στο Ο.Τ. 

Γ 828  της περιοχής "Άγιος Θωμάς" του 

Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεσηΠελώνης - 

Καρασούλα) Φ. 0140

12 177/2018 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης  ιδιοκτησίας φερόμενων 

ιδιοκτητών Καρασούλα Μαγδαληνής και 

Πελώνη Αλεξάνδρου με κ.α. 1106 στο Ο.Τ. 

Γ 828  της περιοχής "Άγιος Θωμάς" του 

Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεσηΠελώνης - 

Καρασούλα) Φ. 0140

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
13/6/2018
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