
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. 27534 22/6/2018 για την 23/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/06/2018 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

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

1 189/2018 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

Ματαίωση ή μη της διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης που αφορά στην 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ" και ακύρωση ή μη του σχετικού 

συνοπτικού διαγωνισμού

2 190/2018 Ματαίωση  της διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης που αφορά στην 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ" και ακύρωση  του σχετικού 

συνοπτικού διαγωνισμού

Έγκριση ή μη Πρακτικού Διενέργειας του 

υπ' αρ. 73511 ανοικτού διαγωνισμού μέσω 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου 

του έργου"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

3 191/2018 Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας του υπ' αρ. 

73511 ανοικτού διαγωνισμού μέσω 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου 

του έργου"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

Έγκριση ή μη Πρακτικού Αποσφράγισης 

και αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών που αφορούν στη διενέργεια 

Διαγωνισμού Δημόσιας Μελέτης του Ν. 

4412/2016 για τη μελέτη με τίτλο: 

"ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

4 192/2018 Έγκριση  Πρακτικού Αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 

που αφορούν στη διενέργεια Διαγωνισμού 

Δημόσιας Μελέτης του Ν. 4412/2016 για τη 

μελέτη με τίτλο: "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα του υπαλλήλου Βασιλείου 

Κάτσαρη, για τις διελεύσεις των οχημάτων   

που χρησιμοποιεί ο Δήμος Αμαρουσίου 

από την ''Αττική Οδό''

5 193/2018 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα του υπαλλήλου Βασιλείου 

Κάτσαρη, για τις διελεύσεις των οχημάτων   

που χρησιμοποιεί ο Δήμος Αμαρουσίου 

από την ''Αττική Οδό''

1 / 2



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Συμπλήρωση των όρων διακήρυξης της 

110/2018 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής περί συντάξεως των όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής, 

φανερής και προφορικής δημοπρασίας 

(διαγωνισμού) για την περισυλλογή 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των 

ορίων του Δήμου Αμαρουσίου σε χρονικό 

διάστημα διετίας

6 194/2018 Συμπλήρωση των όρων διακήρυξης της 

110/2018 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής περί συντάξεως των όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής, 

φανερής και προφορικής δημοπρασίας 

(διαγωνισμού) για την περισυλλογή 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των 

ορίων του Δήμου Αμαρουσίου σε χρονικό 

διάστημα διετίας

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 253/2018 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου- (Υπόθεση  "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ 

ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΛΛΑΣ Ο.Ε.")

7 195/2018 Μη Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 253/2018 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου- (Υπόθεση  "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ 

ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΛΛΑΣ Ο.Ε.")

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση της κας 

Κεφαλωνίτου Λευκοθέας)

8 196/2018 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση της κας 

Κεφαλωνίτου Λευκοθέας)

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από 

δικαστική απόφαση (Υπόθεση  κ. Νικόλαος 

Καναχιώλης)

9 197/2018 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από 

δικαστική απόφαση (Υπόθεση  κ. Νικόλαος 

Καναχιώλης)

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά του 

από 12-6-2018  κατασχετηρίου της 

εταιρίας "ΑΙΞΩΝΗ Σ.Π. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ".

10 198/2018 Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά του 

από 12-6-2018  κατασχετηρίου της 

εταιρίας "ΑΙΞΩΝΗ Σ.Π. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
26/6/2018
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