
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. 029766 1/7/2016 για την 23/2016 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/07/2016 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Λέκκα Μαρίας και Θεοδώρου Αλίκης,  σε 

σεμινάριο.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

141/2016 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Λέκκα Μαρίας και Θεοδώρου Αλίκης,  σε 

σεμινάριο.

Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας του εν 

ενεργεία υπαλλήλου του Δήμου μας με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου του Τριανταφυλλίδη Γεώργιου του 

Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΔΕ οδηγών

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

142/2016 Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας του εν 

ενεργεία υπαλλήλου του Δήμου μας με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου του Τριανταφυλλίδη Γεώργιου του 

Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΔΕ οδηγών

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

1 143/2016 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

Προμήθεια  ειδών  ξυλείας για την 

επισκευή και συντήρηση  κτιριακών   

εγκαταστάσεων του Δήμου

2 144/2016 Προμήθεια  ειδών  ξυλείας για την 

επισκευή και συντήρηση  κτιριακών   

εγκαταστάσεων του Δήμου

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για 

υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 

αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 

υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus (Ομάδα Α - 

Ενότητες Α1, Α2, Α4, Α5, Α8 και Α11, και 

Ομάδα Β), και επανάληψη ή μη του 

διαγωνισμού κατά το μέρος που αφορά 

στις υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης 

και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού 

και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus (Ομάδα Α - 

Ενότητες Α3, Α6, Α7, A9, A10, A12 και 

Α13)"

3 145/2016 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για υπηρεσίες συντήρησης, 

υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών 

λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του 

τοίχους προστασίας και του antivirus 

(Ομάδα Α - Ενότητες Α1, Α2, Α4, Α5, Α8 

και Α11, και Ομάδα Β), και επανάληψη του 

διαγωνισμού κατά το μέρος που αφορά 

στις υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης 

και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού 

και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus (Ομάδα Α - 

Ενότητες Α3, Α6, Α7, A9, A10, A12 και 

Α13)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο 

όνομα του υπαλλήλου του Δήμου 

Σπυρίδωνα Πέγκα για την αντιμετώπιση 

εξόδων ταχυδρομικών τελών του Δήμου 

Αμαρουσίου και απαλλαγή υπολόγου

4 146/2016 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο 

όνομα του υπαλλήλου του Δήμου 

Σπυρίδωνα Πέγκα για την αντιμετώπιση 

εξόδων ταχυδρομικών τελών του Δήμου 

Αμαρουσίου και απαλλαγή υπολόγου

Έγκριση όρων διακήρυξης για εξεύρεση 

και μίσθωση κατάλληλου  ακινήτου στην 

Πολεοδομική Ενότητα της Κέντρου 

Αμαρουσίου για τη στέγαση του 

Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου 

Αμαρουσίου

5 147/2016 Έγκριση όρων διακήρυξης για εξεύρεση 

και μίσθωση κατάλληλου  ακινήτου στην 

Πολεοδομική Ενότητα της Κέντρου 

Αμαρουσίου για τη στέγαση του 

Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου 

Αμαρουσίου

Σύνταξη  ή μη όρων διακήρυξης 

διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού,  για 

την εύρεση κατάλληλου ακινήτου, για την 

στέγαση των: Πρότυπο Πειραματικό 

Γυμνάσιο, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο, 

ΕΠΑ.Λ Αναβρύτων, στην Πολεοδομική 

Ενότητα Αναβρύτων Δήμου Αμαρουσίου

6 148/2016 Σύνταξη  όρων διακήρυξης διενέργειας 

μειοδοτικού διαγωνισμού,  για την εύρεση 

κατάλληλου ακινήτου, για την στέγαση 

των: Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο, ΕΠΑ.Λ 

Αναβρύτων, στην Πολεοδομική Ενότητα 

Αναβρύτων Δήμου Αμαρουσίου

Σύνταξη  ή μη όρων διακήρυξης 

διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού,  για 

την εύρεση κατάλληλου ακινήτου, για την 

στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου 

Αμαρουσίου στην Π. Ε. Νέο Τέρμα Δήμου 

Αμαρουσίου

7 149/2016 Σύνταξη  όρων διακήρυξης διενέργειας 

μειοδοτικού διαγωνισμού,  για την εύρεση 

κατάλληλου ακινήτου, για την στέγαση του 

11ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου στην Π. 

Ε. Νέο Τέρμα Δήμου Αμαρουσίου

Τήρηση διαδικασίας της §13 του άρθρου 

61 του Ν. 3669/2008 που αφορά  

ολοκλήρωση ή μη των έργων "AΠΟΡΡΟΗ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α" και "ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ  

ΟΜΒΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ", με 

την σχετική πρόσκληση ή μη των 

επόμενων κατά σειρά διαγωνιζόμενων"

8 150/2016 Τήρηση διαδικασίας της §13 του άρθρου 

61 του Ν. 3669/2008 που αφορά  

ολοκλήρωση των έργων "AΠΟΡΡΟΗ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α" και "ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ  

ΟΜΒΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ", με 

την σχετική πρόσκληση των επόμενων 

κατά σειρά διαγωνιζόμενων"

Ένσταση του ανάδοχου κατά της με αρ. 

πρωτ. 024378/31-05-2016 απόφασης της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου 

Αμαρουσίου με την οποία απορρίφθηκε η 

με αρ. πρωτ. 023062/24-05-2016 αίτησή 

του για διάλυση της σύμβασης του έργου 

"ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΡΤΗΡΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 

ΟΔΕΥΣΕΩΝ".

9 151/2016 Ένσταση του ανάδοχου κατά της με αρ. 

πρωτ. 024378/31-05-2016 απόφασης της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου 

Αμαρουσίου με την οποία απορρίφθηκε η 

με αρ. πρωτ. 023062/24-05-2016 αίτησή 

του για διάλυση της σύμβασης του έργου 

"ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΡΤΗΡΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ 

ΟΔΕΥΣΕΩΝ".

Απευθείας ανάθεση ή μη της εκπόνησης 

της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. 

ΟΛΓΑΣ

10 152/2016 Απευθείας ανάθεση  της εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. 

ΟΛΓΑΣ

Απευθείας ανάθεση ή μη της εκπόνησης 

της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ»

11 153/2016 Απευθείας ανάθεση  της εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ»

Κατακύρωση ή μη αναδόχου για την 

ανάθεση του έργου "ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

12 154/2016 Κατακύρωση αναδόχου για την ανάθεση 

του έργου "ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Απ΄ ευθείας ανάθεση ή μη του έργου: 

“ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ 

ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ”

13 155/2016 Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου: 

“ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ 

ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ”

Απ΄ ευθείας ανάθεση ή μη του έργου: 

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”

14 156/2016 Απ΄ ευθείας ανάθεση  του έργου: 

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”

Εγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 

αποζημίωσης καθορισθέντος με βάση την 

υπ. αρ. 4443/2015 απόφαση Εφετείου 

Αθηνών (τμήμα 1ο) που αφορά ρυμοτομία 

εδαφικών εκτάσεων με κωδικούς αριθμούς 

012614 και 012619 της περιοχής Σωρός 

Λάκκα Κόττου του Δήμου Αμαρουσίου 

προς τους δικαστικώς αναγνωρισθέντες 

ως δικαιούχους με βάση την ανωτέρω 

δικαστική απόφαση. (υπόθεση  

Γεωργαντίδης Νικόλαος κλπ) Φ. 4680

15 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ λόγω πτώσης 

δέντρου (υπόθεση  κ. Νικόλαου Τσαντάνη)

16 157/2016 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ λόγω πτώσης 

δέντρου (υπόθεση  κ. Νικόλαου Τσαντάνη)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
6/7/2016
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