
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. 023528 26/5/2016 για την 19/2016 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/05/2016 και ώρα 10:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

1 104/2016 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

 Ορισμός υπαλλήλου διαχείρισης πάγιας 

προκαταβολής οικονομικού έτους 2016 και 

διάθεση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής

2 105/2016  Ορισμός υπαλλήλου διαχείρισης πάγιας 

προκαταβολής οικονομικού έτους 2016 και 

διάθεση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής

Έγκριση πρακτικών Επιτροπής 

Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

και , Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος για πρόχειρο διαγωνισμό 

με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3 106/2016 Έγκριση πρακτικών Επιτροπής 

Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

και , Έγκριση  κατακύρωσης 

αποτελέσματος για πρόχειρο διαγωνισμό 

με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού 

για την προμήθεια Θερμού 

Ασφαλτομίγματος

4 107/2016 Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και έγκριση  

κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού 

για την προμήθεια Θερμού 

Ασφαλτομίγματος

Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής 

Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

και , Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος για τον ανοικτό διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 

με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ 

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

5 108/2016 Έγκριση  πρακτικών Επιτροπής 

Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

και , Έγκριση κατακύρωσης 

αποτελέσματος για τον ανοικτό διεθνή 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 

με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ 

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

1 / 3



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών - 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση  

του τρόπου εκτέλεσης για τις εργασίες με 

τίτλο: "Εργασίες κλαδέματος υψηλών 

δένδρων

6 109/2016 Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών - 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση  

του τρόπου εκτέλεσης για τις εργασίες με 

τίτλο: "Εργασίες κλαδέματος υψηλών 

δένδρων

Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών - 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και   έγκριση 

του τρόπου εκτέλεσης για τις εργασίες με 

τίτλο: "Ασφάλιστρα   μεταφορικών μέσων 

του Δήμου  Αμαρουσίου

7 110/2016 Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών - 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και   έγκριση 

του τρόπου εκτέλεσης για τις εργασίες με 

τίτλο: "Ασφάλιστρα   μεταφορικών μέσων 

του Δήμου  Αμαρουσίου

Eγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών, 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και

 απόφαση  περί του τρόπου εκτέλεσης για 

τον πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο 

"Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 

αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 

υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus

8 111/2016 Eγκριση  τεχνικών προδιαγραφών, 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και

 απόφαση  περί του τρόπου εκτέλεσης για 

τον πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο 

"Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 

αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 

υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για εργασίες 

καθαρισμού πεύκων

9 112/2016 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για εργασίες καθαρισμού 

πεύκων

Eγκριση ή μη Τεχνικών προδιαγραφών , 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και επιλογή 

του τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια 

με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

10 113/2016 Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών , 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και επιλογή 

του τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια 

με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ. 28105/2015 σύμβασης, 

για : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

11 114/2016 Επιμήκυνση  της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ. 28105/2015 σύμβασης, για : 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ανάκληση ή μη  της υπ. αριθμ. 5/2016 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορά: Σύνταξη όρων διακήρυξης για 

τη μίσθωση ακινήτου Γ΄ υπόγειου parking 

επί των οδών Χατζηαντωνίου αρ. 9-11 & 

Δημ. Ράλλη στο Ο.Τ. 213 του Δήμου 

Αμαρουσίου

12 115/2016 Ανάκληση  της υπ. αριθμ. 5/2016 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορά: Σύνταξη όρων διακήρυξης για 

τη μίσθωση ακινήτου Γ΄ υπόγειου parking 

επί των οδών Χατζηαντωνίου αρ. 9-11 & 

Δημ. Ράλλη στο Ο.Τ. 213 του Δήμου 

Αμαρουσίου

΄Eγκριση ή μη  Τεχνικών  όρων εισόδου – 

εξόδου,   κατάρτιση όρων διακήρυξης για 

τον πλειοδοτικό  διαγωνισμό με τίτλο 

(Εκμίσθωση ακινήτου Γ΄ υπόγειου  parking  

επί των οδών Χατζηαντωνίου αρ. 9-11 & 

Δημ. Ράλλη στο Ο.Τ 213 του Δήμου 

Αμαρουσίου), και ορισμός ημερομηνίας 

Διαγωνισμού

13 116/2016 ΄Eγκριση  Τεχνικών  όρων εισόδου – 

εξόδου,   κατάρτιση όρων διακήρυξης για 

τον πλειοδοτικό  διαγωνισμό με τίτλο 

(Εκμίσθωση ακινήτου Γ΄ υπόγειου  parking  

επί των οδών Χατζηαντωνίου αρ. 9-11 & 

Δημ. Ράλλη στο Ο.Τ 213 του Δήμου 

Αμαρουσίου), και ορισμός ημερομηνίας 

Διαγωνισμού
Υδροδότηση χώρων πρασίνου14 117/2016 Υδροδότηση χώρων πρασίνου

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. 

Ιωάννη Ρηγόπουλου)-Έγκριση καταβολής 

αποζημίωσης

15 118/2016 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. 

Ιωάννη Ρηγόπουλου)-Έγκριση καταβολής 

αποζημίωσης
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (HEALTHY CITIES) 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2016 του Δήμου 

Αμαρουσίου

16 119/2016 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (HEALTHY CITIES) 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2016 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
30/5/2016
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