
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. 30769 13/7/2018 για την 26/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/07/2018 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

1 217/2018 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων β΄ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2018 του Δήμου 

Αμαρουσίου

2 218/2018 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων β΄ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2018 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια 

υδραυλικών υλικών"

3 219/2018 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων προμηθειών και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια 

υδραυλικών υλικών"

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο "Ασφάλιστρα 

Μεταφορικών Μέσων"

4 220/2018 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο "Ασφάλιστρα 

Μεταφορικών Μέσων"

Επανακατάρτιση και έγκριση των όρων 

διακήρυξης για το έργο "ΔΙΑΝΟΙΞΗ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ"

5 221/2018 Επανακατάρτιση και έγκριση των όρων 

διακήρυξης για το έργο "ΔΙΑΝΟΙΞΗ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ"

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του έργου: 

"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)"

6 222/2018 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του έργου: 

"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)"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για 

τις έκτακτες επισκευές των οχημάτων του 

στόλου του Δήμου Αμαρουσίου

7 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη Καταβολής αμοιβής και 

εξόδων στο Δικηγόρο Αθηνών κύριο 

Παντελή Αμούργη για την κατάθεση του 

ενδίκου μέσου αιτήσεως αναιρέσεως κατά 

της υπ' αριθμόν 2118/2017 απόφασης του 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 8ο) (αναγνώριση 

κυριότητας εκτάσεως 4.050 τ.μ στη θέση 

Σοχώρια)

8 223/2018 Έγκριση καταβολής αμοιβής και εξόδων 

στο Δικηγόρο Αθηνών κύριο Παντελή 

Αμούργη για την κατάθεση του ενδίκου 

μέσου αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ' 

αριθμόν 2118/2017 απόφασης του 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 8ο) (αναγνώριση 

κυριότητας εκτάσεως 4.050 τ.μ στη θέση 

Σοχώρια)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
17/7/2018
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