
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ 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. 39681 24/9/2018 για την 34/2018 συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής στις 28/09/2018 και ώρα 13:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Eγκριση ή µη Πρακτικού Αποτελέσµατος 
∆ηµοπρασίας που αφορά στη διενέργεια 
∆ιαγωνισµού ∆ηµοσίων Έργων του Ν. 
4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής - 
ποιότητας για το έργο "∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ  - 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ  ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

269/2018 Eγκριση Πρακτικού Αποτελέσµατος 
∆ηµοπρασίας που αφορά στη διενέργεια 
∆ιαγωνισµού ∆ηµοσίων Έργων του Ν. 
4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιµής - 
ποιότητας για το έργο "∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ  - 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ  ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

«Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 
«∆ηµιουργία βρεφικού τµήµατος στον 
παιδικό σταθµό Σωρού και νηπιακού 
τµήµατος στο Π.Σ. Αναβρύτων του ∆ήµου 
Αµαρουσίου» 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

270/2018 «Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 
«∆ηµιουργία βρεφικού τµήµατος στον 
παιδικό σταθµό Σωρού και νηπιακού 
τµήµατος στο Π.Σ. Αναβρύτων του ∆ήµου 
Αµαρουσίου» 

«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 σηµαιοστολισµού 
και φωταγωγήσεων (Προµήθεια ειδών 
φωταγωγήσεων)» 

1 271/2018 «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 
µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο 
«Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 
φωταγωγήσεων (Προµήθεια ειδών 
φωταγωγήσεων)» 

Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών – 
µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης, της υπηρεσίας µε τίτλο 
“ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”» 

2 272/2018 Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών – 
µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης, της υπηρεσίας µε τίτλο 
“ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”» 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 
"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ 
ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΑΠΟ 26-07-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 
29-07-2018" 

3 273/2018 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 
"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ 
ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΑΠΟ 26-07-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 
29-07-2018" 

Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων 
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

4 274/2018 Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισµών δηµοσίων συµβάσεων έργων 
του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

Έγκριση συνέχισης διαδικασίας ∆ιαγωνισµού 
για την ανάθεση του έργου «∆ιαµόρφωση 
των οδών Αχιλλείου και ∆ραγατσανίου στο 
∆ήµο Αµαρουσίου». 

5 275/2018 Έγκριση συνέχισης διαδικασίας ∆ιαγωνισµού 
για την ανάθεση του έργου «∆ιαµόρφωση 
των οδών Αχιλλείου και ∆ραγατσανίου στο 
∆ήµο Αµαρουσίου» 

Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντων 
ποσών εκ της υπ' απ' αριθµ. 275/2016 
τελεσίδικης αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 
Αµαρουσίου, καθώς και επιδικασθέντων 
δικαστικών δαπανών (Υπόθεση  
ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο 
"INTERACTIVE Α.Ε".) 

6 276/2018 Έγκριση  καταβολής επιδικασθέντων ποσών 
εκ της υπ' απ' αριθµ. 275/2016 τελεσίδικης 
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου, 
καθώς και επιδικασθέντων δικαστικών 
δαπανών (Υπόθεση  ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΗ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο 
"INTERACTIVE Α.Ε".) 

Νοµική εκπροσώπηση υπαλλήλων του 
∆ήµου Αµαρουσίου ενώπιον του B΄ 
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών κατ’ 
άρθρο 244α παρ. 6 Ν. 3852/2010_Υπόθεση 
α) Αθηνάς Ζιώγα και β) Ελένης ∆έδε 

7 277/2018 Νοµική εκπροσώπηση υπαλλήλων του 
∆ήµου Αµαρουσίου ενώπιον του B΄ 
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών κατ’ 
άρθρο 244α παρ. 6 Ν. 

Άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου της έφεσης 
κατά της υπ' αριθµ. 7756/2016 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(τµήµα 26ο Μονοµελές) που αφορά αγωγή 
αποζηµίωσης (κατ' άρ. 105-106 ΕισΝΑΚ) του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά του ∆ήµου 
Αµαρουσίου - Υπόθ. Βάντζιος, Φ3500 

8 278/2018  Μη Άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης 
κατά της υπ' αριθµ. 7756/2016 απόφασης 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
(τµήµα 26ο Μονοµελές) που αφορά αγωγή 
αποζηµίωσης (κατ' άρ. 105-106 ΕισΝΑΚ) του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά του ∆ήµου 
Αµαρουσίου - Υπόθ. Βάντζιος, Φ3500 

Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δηµοπρασίας (διαγωνισµού) για την 
περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
εντός των ορίων του ∆ήµου Αµαρουσίου για 
χρονικό διάστηµα δύο ετών 

9 279/2018 Κατακύρωση  του αποτελέσµατος της 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δηµοπρασίας (διαγωνισµού) για την 
περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
εντός των ορίων του ∆ήµου Αµαρουσίου για 
χρονικό διάστηµα δύο ετών 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Ιωαννίδου Ευρυδίκη 
1/10/2018 
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