
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. 29752 6/7/2018 για την 25/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/07/2018 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

1 206/2018 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

Έγκριση ή μη των με αρ. πρωτ. 

27666/25-06-2018 και 29157/03-07-2018 

πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης συμβάσεων 

προμηθειών  και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο " 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "

2 207/2018 Έγκριση των με αρ. πρωτ. 

27666/25-06-2018 και 29157/03-07-2018 

πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης συμβάσεων 

προμηθειών  και ανάδειξη  προσωρινού 

αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 

περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο 

ετών

3 208/2018 Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 

περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο 

ετών

'Εγκριση ή μη Πρακτικού αποτελέσματος 

Δημοπρασίας που αφορά στη διενέργεια 

Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων του Ν. 

4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

τιμής - ποιότητας για το έργο "Διανοίξεις- 

Διαμορφώσεις Οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου"

4 209/2018 'Εγκριση  Πρακτικού αποτελέσματος 

Δημοπρασίας που αφορά στη διενέργεια 

Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων του Ν. 

4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

τιμής - ποιότητας για το έργο "Διανοίξεις- 

Διαμορφώσεις Οδών στο Δήμο 

Αμαρουσίου"

Εγκριση ή μη Πρακτικού Διενέργειας του 

Διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου 

"ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ"

5 210/2018 Εγκριση Πρακτικού Διενέργειας του 

Διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου 

"ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

«Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του 

διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & 

Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 

φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 

προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από 

κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)"

6 211/2018 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

«Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του 

διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & 

Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 

φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 

προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από 

κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)"

Έγκριση ή μη Πρακτικού Ι Διενέργειας του 

υπ'αρ.73519,1 ανοικτού διαγωνισμού 

μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή 

αναδόχου του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ"

7 212/2018 Έγκριση Πρακτικού Ι Διενέργειας του 

υπ'αρ.73519,1 ανοικτού διαγωνισμού 

μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή 

αναδόχου του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ"

Έγκριση ή μη καταβολής χρηματικού 

ποσού δυνάμει της υπ' αρ. 2540/2017 

τελεσίδικης απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (τμ. Β' Ακυρωτικού 

Σχηματισμού), (υπόθ. OTE ACADEMY)

8 213/2018 Έγκριση  καταβολής χρηματικού ποσού 

δυνάμει της υπ' αρ. 2540/2017 τελεσίδικης 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών (τμ. Β' Ακυρωτικού Σχηματισμού), 

(υπόθ. OTE ACADEMY)

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ λόγω πτώσης 

δέντρου (υπόθεση  κας. 

Παναγιωτακοπούλου Αικατερίνης- Φ. 5119)

9 214/2018 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ λόγω πτώσης 

δέντρου (υπόθεση  κας. 

Παναγιωτακοπούλου Αικατερίνης- Φ. 5119)

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 

Τσουμάκη Εμμανουήλ) Φ. 5108

10 215/2018 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 

Τσουμάκη Εμμανουήλ) Φ. 5108

Ανάθεση σε λογιστή για την υποβολή του 

Εντύπου Ε3 του Δήμου

11 216/2018 Ανάθεση σε λογιστή για την υποβολή του 

Εντύπου Ε3 του Δήμου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
11/7/2018
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