
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
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. 44283 20/9/2019 για την 29/2019 συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής στις 24/09/2019 και ώρα 12:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Υποβολή προς έγκριση απολογισµού 
οικονοµικού έτους 2018 

1 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών 
συµβάσεων γενικών υπηρεσιών και έγκριση 
ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
υπηρεσία µε τίτλο "Εργασίες κλαδέµατος 
υψηλών δένδρων" 

2 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη 
προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 
διαγωνισµού για την υπηρεσία µε τίτλο 
"Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 
αναβάθµισης εφαρµογών λογισµικού και 
υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 
προστασίας και του antivirus" 

3 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών 
συµβάσεων για την προµήθεια µε τίτλο 
"Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Επισιτιστικής 
και Βασικής Υλικής Συνδροµής" του Ταµείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 2014-2020" και ένταξη της πράξης 
"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-
2019" - Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
/∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ µε Κωδικό ΟΠΣ 
5029645, µε τίτλο Υποέργου ΕΙ∆Η ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ" 

4 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

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 ηλεκτρολογικών υλικών και 
υλικών ηλεκτροφωτισµού 

5 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

 Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη 
προσωρινών αναδόχων ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια µε τίτλο «Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδροµής» του Ταµείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ) 2014-2020» και ένταξη της πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-
2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
/∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» µε Κωδικό ΟΠΣ 
5029645 Με τίτλο Υποέργου 1 «ΕΙ∆Η 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ”» 

6 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Εξειδίκευση πίστωσης µε την  έγκριση ή µη  
της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 
αφορούν στη  µελέτη "Εκτύπωση φυλλαδίων 
- αφισών - καρτών - προσκλήσεων κ.λπ. 
προωθητικού - διαφηµιστικού υλικού για 
Αθλητικές - Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις 
∆ήµου Αµαρουσίου" 

7 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Εξειδίκευση πίστωσης µε την  έγκριση ή µη  
της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 
αφορούν στη  µελέτη "∆απάνες Εστίασης για 
εκδηλώσεις ∆ήµου Αµαρουσίου". 

8 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Έγκριση ή µη της υπ' αριθ. 50/13-09-2019 
απόφασης του ∆.Σ. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Αµαρουσίου που αφορά 
την υποβολή αιτήµατος στην Οικονοµική 
Επιτροπή ∆ήµου Αµαρουσίου για τη δωρεάν 
παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των 
δηµοτικών πολιτιστικών και αθλητικών 
εγκαταστάσεων προς την Επιχείρηση, για τη 
λειτουργία των πολιτιστικών και αθλητικών 
προγραµµάτων της για την περίοδο 2019-
2020 

9 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντων 
ποσών δυνάµει της υπ’ αριθ. 172/2019 
τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αµαρουσίου 

10 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντων 
ποσών δυνάµει της υπ’ αριθ. 247/2019 
τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αµαρουσίου 

11 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 
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Η Τακτική Συνεδρίαση  της Οικονοµικής Επιτροπής µε αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 44283/20.9.2019 που είχε 
προγραµµατιστεί για την Τρίτη  24/9/2019 αναβάλλεται για την 25η Σεπτεµβρίου  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
12:00 λόγω πανελλαδικής απεργίας της Α∆Ε∆Υ. 
  
 
 
 

Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντων 
ποσών δυνάµει της υπ’ αριθ. 249/2019 
τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αµαρουσίου 

12 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντων 
ποσών δυνάµει της υπ’ αριθ. 131/2019 
τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αµαρουσίου 

13 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντων 
ποσών δυνάµει της υπ’ αριθ. 2208/2018 
τελεσίδικης απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών 

14 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντων 
ποσών δυνάµει της υπ’ αριθ. 698/2019 
τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αµαρουσίου 

15 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 
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24/9/2019 

Ιωαννίδου Ευρυδίκη 

την ανάρτηση 

Η υπάλληλος που έκανε 


