
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. 57927 6/12/2019 για την 39/2019 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/12/2019 και ώρα 12:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019

1 374/2019 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019

Υποβολή προς έγκριση ισολογισμού και 

αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018

2 375/2019 Υποβολή προς έγκριση ισολογισμού και 

αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης της προμήθειας 

με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ", επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου 

ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης"

3 376/2019 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης της προμήθειας με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ", επιλογή 

του τρόπου εκτέλεσης όπως και του 

κριτηρίου ανάθεσης και κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης"

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"Δαπάνες συγκρότησης και λειτουργίας 

φιλαρμονικής ορχήστρας για συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

4 377/2019 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο "Δαπάνες συγκρότησης και 

λειτουργίας φιλαρμονικής ορχήστρας για 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις Δήμου 

Αμαρουσίου
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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 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

"Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α."

5 378/2019 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

"Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α."

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

6 379/2019 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

υπηρεσίας με τίτλο "Εκτέλεση έκτακτων 

εργασιών καθαρισμού φρεατίων 

υδροσυλλογής όμβριων υδάτων, για την 

αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων και 

την αποτροπή νέων, λόγω έκτακτων 

καιρικών φαινομένων"

7 380/2019 Έγκριση  απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

υπηρεσίας με τίτλο "Εκτέλεση έκτακτων 

εργασιών καθαρισμού φρεατίων 

υδροσυλλογής όμβριων υδάτων, για την 

αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων και 

την αποτροπή νέων, λόγω έκτακτων 

καιρικών φαινομένων"

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο

όνομα του υπαλλήλου Κωνσταντίνου 

Μάνιου, για τα έξοδα μεταβιβάσεων των  

οχημάτων των πρώην δημοτικών 

επιχειρήσεων του Δήμου Αμαρουσίου

8 381/2019 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο

όνομα του υπαλλήλου Κωνσταντίνου 

Μάνιου, για τα έξοδα μεταβιβάσεων των  

οχημάτων των πρώην δημοτικών 

επιχειρήσεων του Δήμου Αμαρουσίου

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο

όνομα του υπαλλήλου Βασιλείου Κάτσαρη, 

για τις διελεύσεις των οχημάτων   που 

χρησιμοποιεί ο Δήμος Αμαρουσίου από 

την ''Αττική Οδό''

9 382/2019 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο

όνομα του υπαλλήλου Βασιλείου Κάτσαρη, 

για τις διελεύσεις των οχημάτων   που 

χρησιμοποιεί ο Δήμος Αμαρουσίου από 

την ''Αττική Οδό''

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 

Γιαγκίνη ΣτυλιανούΦ 5266)

10 383/2019 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 

Γιαγκίνη ΣτυλιανούΦ 5266)

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως  

λόγω ρυμοτομίας κι επικειμένων της 

ιδιοκτησίας με Κωδικό Αριθμό 

Κτηματογράφησης 31.02, η οποία 

βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ743 στην οδό 

Κυπρίων Αγωνιστών της περιοχής 

"Σισμανογλείου- Ν. Αμαρουσίου" του 

Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Σαφιολέας 

Παναγιώτης κλπ Φ.0804)

11 384/2019 Έγκριση  καταβολής αποζημιώσεως  λόγω 

ρυμοτομίας κι επικειμένων της ιδιοκτησίας 

με Κωδικό Αριθμό Κτηματογράφησης 

31.02, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ743 

στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών της 

περιοχής "Σισμανογλείου- Ν. Αμαρουσίου" 

του Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση 

Σαφιολέας Παναγιώτης κλπ Φ.0804)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
10/12/2019
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