
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. 48581 9/11/2018 για την 41/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/11/2018 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

Γνωστοποίηση στην Εισαγγελία Αθηνών 

για ζητήματα χρηματοδότησης του Δήμου 

Αμαρουσίου από την Περιφέρεια Αττικής

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

329/2018 Γνωστοποίηση στην Εισαγγελία Αθηνών 

για ζητήματα χρηματοδότησης του Δήμου 

Αμαρουσίου από την Περιφέρεια Αττικής

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 

(Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων)"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

330/2018 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 

(Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων)"

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019

1 331/2018 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019

Έγκριση ή μη των με αρ. πρωτ. 

44683/22-10-2018 και 47127/05-11-2018 

πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης συμβάσεων 

προμηθειών  και ανάδειξη ή μη 

προσωρινών αναδόχων ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ""

2 332/2018 Έγκριση των με αρ. πρωτ. 

44683/22-10-2018 και 47127/05-11-2018 

πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης συμβάσεων 

προμηθειών  και ανάδειξη  προσωρινών 

αναδόχων ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ""

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 μονάδων 

τηλεελέγχου αρδευτικών συστημάτων""

3 333/2018 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια μονάδων 

τηλεελέγχου αρδευτικών συστημάτων""
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»

4 334/2018 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»

Έγκριση ή μη πληρωμής δαπανών 

καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο 

Αμαρουσίου συμβολαιογραφικής πράξης 

αγοράς ακινήτου "Λουμίδη"

5 335/2018 Έγκριση πληρωμής δαπανών 

καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο 

Αμαρουσίου συμβολαιογραφικής πράξης 

αγοράς ακινήτου "Λουμίδη"

Έγκριση καταβολής επιδικασθείσης 

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας καθώς και 

των σχετικών δικαστικών εξόδων δυνάμει 

της υπ' αριθμ. 2607/2017 τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης (Υπόθεση ΡΗΓΟΥ 

Φ.1398 & 953)

6 336/2018 Έγκριση καταβολής επιδικασθείσης 

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας καθώς και 

των σχετικών δικαστικών εξόδων δυνάμει 

της υπ' αριθμ. 2607/2017 τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης (Υπόθεση ΡΗΓΟΥ 

Φ.1398 & 953)

Έγκριση ή μη πρακτικού ΙI διενέργειας του 

ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«Διάνοιξη γεώτρησης δημοτικού 

κολυμβητήριου και καταθλιπτικού αγωγού»

7 337/2018 Έγκριση  πρακτικού ΙI διενέργειας του 

ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«Διάνοιξη γεώτρησης δημοτικού 

κολυμβητήριου και καταθλιπτικού αγωγού»

Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Χαλκιά Θεόδωρου, σε σεμινάριο

8 338/2018 Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Χαλκιά Θεόδωρου, σε σεμινάριο

Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 

Καρδάνη Ευθυμίας, σε σεμινάριο

9 339/2018 Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 

Καρδάνη Ευθυμίας, σε σεμινάριο

Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 

Λέκκα Μαρίας, σε σεμινάριο

10 340/2018 Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 

Λέκκα Μαρίας, σε σεμινάριο

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
16/11/2018
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