
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. 37478 10/9/2018 για την 32/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/09/2018 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 σκοπιμότητας εκτέλεσης του 

τεχνικού έργου: "Διαμόρφωση Πλατείας 

Ευτέρπης" - Διαδικασία ανάθεσης

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

254/2018 Έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης του 

τεχνικού έργου: "Διαμόρφωση Πλατείας 

Ευτέρπης" - Διαδικασία ανάθεσης

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για 

τη δημόσια σύμβαση του έργου: 

"Διαμόρφωση Πλατείας Ευτέρπης" βάσει 

του Ν.4412/2016

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

255/2018 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για 

τη δημόσια σύμβαση του έργου: 

"Διαμόρφωση Πλατείας Ευτέρπης" βάσει 

του Ν.4412/2016

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης έτους 

2018

1 256/2018 Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης έτους 

2018

Έγκριση  ή μη Πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής στον 

διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου: 

«Επισκευές και βελτιώσεις δημοτικών 

κτηρίων

2 257/2018 Έγκριση   Πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής στον 

διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου: 

«Επισκευές και βελτιώσεις δημοτικών 

κτηρίων

 Εγκριση ή μη Πρακτικού Αποσφράγισης 

και  αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  που αφορούν στη 

διενέργεια Διαγωνισμού ΔημόσιουΈργου 

του Ν. 4412/2016 για τη μελέτη με τίτλο: 

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

3 258/2018  Εγκριση  Πρακτικού Αποσφράγισης και  

αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  που αφορούν στη 

διενέργεια Διαγωνισμού Δημόσιου Έργου 

του Ν. 4412/2016 για τη μελέτη με τίτλο: 

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ειδών 

ατομικής προστασίας”»

4 259/2018 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ειδών 

ατομικής προστασίας”»

Έγκριση ή μη πρακτικού, απόρριψη 

προσφοράς προσωρινού αναδόχου και 

ορισμός νέου προσωρινού αναδόχου για 

την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες 

κλαδέματος υψηλών δέντρων»

5 260/2018 Έγκριση  πρακτικού, απόρριψη 

προσφοράς προσωρινού αναδόχου και 

ορισμός νέου προσωρινού αναδόχου για 

την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες 

κλαδέματος υψηλών δέντρων»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

"Εγκριση εκ των υστέρων εκ παραδρομής 

δαπανών πάγιας προκαταβολής περιόδου 

από 1/3/2018 εώς 20/8/2018 και 

νομιμοποίηση τακτοποιητικών ενταλμάτων"

6 261/2018 "Εγκριση εκ των υστέρων εκ παραδρομής 

δαπανών πάγιας προκαταβολής περιόδου 

από 1/3/2018 εώς 20/8/2018 και 

νομιμοποίηση τακτοποιητικών ενταλμάτων"

Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 

περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο 

ετών

7 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
14/9/2018
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