
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. 6459 1/2/2019 για την 3/2019 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/02/2019 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 ή μη πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και ματαίωση ή 

μη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης της προμήθειας με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

1 19/2019 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και ματαίωση της 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Έγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορά στην 

εξέταση της ένστασης της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», 

που αφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό για 

την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

Μονάδων Τηλεελέγχου Αρδευτικών 

Συστημάτων»

2 20/2019 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορά στην 

εξέταση της ένστασης της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», 

που αφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό για 

την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

Μονάδων Τηλεελέγχου Αρδευτικών 

Συστημάτων»

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινών αναδόχων ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος 

για τους δικαιούχους εργαζομένους του 

Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις 

ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.»

3 21/2019 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη 

προσωρινών αναδόχων ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος 

για τους δικαιούχους εργαζομένους του 

Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις 

ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.»

Συμπλήρωση της υπ ' αριθ. 231/2016 

Α.Ο.Ε. με την επιβολή νέων τελών 

κατάληψης Κ.Χ

4 22/2019 Συμπλήρωση της υπ ' αριθ. 231/2016 

Α.Ο.Ε. με την επιβολή νέων τελών 

κατάληψης Κ.Χ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής στον 

διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου 

"Κατασκευή - Συνδέσεις δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων" και κατακύρωση 

αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού

5 23/2019 Έγκριση πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής στον 

διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου 

"Κατασκευή - Συνδέσεις δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων" και κατακύρωση 

αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

αίτησης ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 

2/2019 Πράξεως της Υπηρεσίας 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 

Δήμο Αμαρουσίου, αναφορικά με την 

σύμβαση  κατασκευής του έργου 

"Διαμόρφωση πλατείας Ευτέρπης Δήμου 

Αμαρουσίου", μεταξύ του Δήμου και της 

εταιρείας με την επωνυμία  "ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ"

6 24/2019 Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 

αίτησης ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 

2/2019 Πράξεως της Υπηρεσίας 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 

Δήμο Αμαρουσίου, αναφορικά με την 

σύμβαση  κατασκευής του έργου 

"Διαμόρφωση πλατείας Ευτέρπης Δήμου 

Αμαρουσίου", μεταξύ του Δήμου και της 

εταιρείας με την επωνυμία  "ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ"

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 

ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων,πλησίον 

του Ο.Τ. 1079 της περιοχής "Επέκταση 

Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου με 

κτημ. αρ. 020505 (υπόθεση Καμπίτσης 

Ανδρέας και Καμπίτσης Διονύσιος) Φ.5032

7 18/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 

ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων,πλησίον 

του Ο.Τ. 1079 της περιοχής "Επέκταση 

Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου με 

κτημ. αρ. 020505 (υπόθεση Καμπίτσης 

Ανδρέας και Καμπίτσης Διονύσιος) Φ.5032

Έγκριση η μη αποδοχής δωρεάς 

ταριχευμένου ζώου

8 25/2019 Έγκριση η μη αποδοχής δωρεάς 

ταριχευμένου ζώου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
6/2/2019
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