
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονοµικής Επιτροπής 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
Ορθή Επανάληψη 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 38684 5/8/2019 για την 26/2019 συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής στις 09/08/2019 και ώρα 10:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Έγκριση συµµετοχής των υπαλλήλων, 
Μπίκα Κωνσταντίνο και Παλαπανίδη 
Παναγιώτη,  σε σεµινάριο. 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

229/2019 Έγκριση συµµετοχής των υπαλλήλων Μπίκα 
Κωνσταντίνου, Παλαπανίδη Παναγιώτη και 
Τρίµπου ∆ηµήτριου, σε σεµινάριο. 

Έγκριση ή µη πρακτικών και ανάδειξη ή µη 
προσωρινού αναδόχου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την υπηρεσία 
µε τίτλο "Εργασίες κλαδέµατος υψηλών 
δένδρων". 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

230/2019 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την υπηρεσία 
µε τίτλο "Εργασίες κλαδέµατος υψηλών 
δένδρων". 

Έγκριση ή µη του µε αρ. πρωτ. 
38253/01.08.2019 πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών 
Συµβάσεων Προµηθειών, και Έγκριση ή µη 
κατακύρωσης αποτελέσµατος του ανοικτού , 
άνω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ" 

1 231/2019 Έγκριση του µε αρ. πρωτ. 38253/01.08.2019 
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας & 
Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών Συµβάσεων 
Προµηθειών, και Έγκριση κατακύρωσης 
αποτελέσµατος του ανοικτού , άνω των 
ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια µε τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ" 

Αίτηµα περί έγκρισης καταβολής δικαστικών 
εξόδων σύµφωνα µε την υπ' αριθµόν 
250/2018 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Υπόθεση 
Γεροκωστοπούλου Μαρία Φ.4929) 

2 232/2019 Αίτηµα περί έγκρισης καταβολής δικαστικών 
εξόδων σύµφωνα µε την υπ' αριθµόν 
250/2018 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Υπόθεση 
Γεροκωστοπούλου Μαρία Φ.4929) 

Έγκριση ή µη καθορισµού δόσεων για την 
είσπραξη και εξόφληση απαίτησης του 
∆ήµου 

3 233/2019 Έγκριση καθορισµού δόσεων για την 
είσπραξη και εξόφληση απαίτησης του 
∆ήµου 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
9/8/2019 
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