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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 34825 17/8/2018 για την 30/2018 συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/08/2018 και ώρα 10:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018 

1 233/2018 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018 

Συγκρότηση  Επιτροπής Συντήρησης και 
Επισκευής Οχημάτων του Δήμου 
Αμαρουσίου και ορισμός Προέδρου και 
Αναπληρωτή Προέδρου αυτής 

2 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή μη  εντάλματος προπληρωμής για 
την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων λόγω 
διέλευσης απορριμματοφόρων οχημάτων, 
φορτηγών μεταφοράς απορριμμάτων  και 
λοιπών οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου 
μέσω της Αττικής Οδού 

3 234/2018 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την 
αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων λόγω 
διέλευσης απορριμματοφόρων οχημάτων, 
φορτηγών μεταφοράς απορριμμάτων  και 
λοιπών οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου 
μέσω της Αττικής Οδού 

Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “ 
Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 
αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 
υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 
προστασίας και του antivirus ” 

4 235/2018 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “ 
Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 
αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 
υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 
προστασίας και του antivirus ” 

Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – 
μελέτης της προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», επιλογή 
του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου 
ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης. 

5 236/2018 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 
μελέτης της προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», επιλογή 
του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου 
ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης. 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 
Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 
(Ε.Δ.Α.Δ.Σ.Γ.Υ.) , και Έγκριση ή μη 
κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοικτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: 
"Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων. 

6 237/2018 Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 
Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 
(Ε.Δ.Α.Δ.Σ.Γ.Υ.) , και Έγκριση κατακύρωσης 
αποτελέσματος του ανοικτού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων 
για την υπηρεσία με τίτλο: "Ασφάλιστρα 
Μεταφορικών Μέσων. 

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 
(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 
υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση έκτακτων 
εργασιών καθαρισμού –απόσμησης 
φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων, 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και την 
αποτροπή νέων, λόγω έκτακτων καιρικών 
φαινομένων» 

7 238/2018 Έγκριση απευθείας ανάθεσης 
(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 
υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση έκτακτων 
εργασιών καθαρισμού –απόσμησης 
φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων, 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και την 
αποτροπή νέων, λόγω έκτακτων καιρικών 
φαινομένων» 

Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 
αποζημίωσης δυνάμει της υπ' αριθμ. 
4893/2014 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών - Τμήμα 
14ο Τριμελές (Υπόθεση Θωμά Λουκέρη 
κλπ). 

8 239/2018 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 
αποζημίωσης δυνάμει της υπ' αριθμ. 
4893/2014 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών - Τμήμα 
14ο Τριμελές (Υπόθεση Θωμά Λουκέρη 
κλπ). 

Έγκριση ή μη Πρακτικού Αποσφράγισης και  
αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  που αφορούν στη διενέργεια 
Διαγωνισμού Δημόσιας Μελέτης του Ν. 
4412/2016 για τη μελέτη με τίτλο: "Μελέτη 
Ορθολογικής Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων 
οδού Κυπρίων Αγωνιστών" 

9 240/2018 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και  
αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης  που αφορούν στη διενέργεια 
Διαγωνισμού Δημόσιας Μελέτης του Ν. 
4412/2016 για τη μελέτη με τίτλο: "Μελέτη 
Ορθολογικής Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων 
οδού Κυπρίων Αγωνιστών" 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
23/8/2018 
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