
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. 36919 19/8/2016 για την 30/2016 συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/08/2016 και ώρα 13:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Κατακύρωση ή μη αναδόχου για την 
ανάθεση του έργου "ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ" 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

194/2016 Κατακύρωση αναδόχου για την ανάθεση του 
έργου "ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ   ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ" 

Συνέχιση εργολαβίας με τίτλο "ΑΠΟΡΡΟΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α" κατόπιν της από 09.05.16 
απόφασης αποδοχής της αίτησης του 
Αναδόχου για διάλυση της σύμβασης, κατ' 
εφαρμογή της §13 του άρθρου 61 του Ν. 
3669/2008 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

195/2016 Συνέχιση εργολαβίας με τίτλο "ΑΠΟΡΡΟΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α" κατόπιν της από 09.05.16 
απόφασης αποδοχής της αίτησης του 
Αναδόχου για διάλυση της σύμβασης, κατ' 
εφαρμογή της §13 του άρθρου 61 του Ν. 
3669/2008 

Συνέχιση εργολαβίας με τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ" 
κατόπιν της από 28.04.16 απόφασης 
αποδοχής της αίτησης του Αναδόχου για 
διάλυση της σύμβασης, κατ' εφαρμογή της 
§13 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

196/2016 Συνέχιση εργολαβίας με τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ" 
κατόπιν της από 28.04.16 απόφασης 
αποδοχής της αίτησης του Αναδόχου για 
διάλυση της σύμβασης, κατ' εφαρμογή της 
§13 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2016 

1 197/2016 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2016 

Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος 
επαναληπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες 
συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης 
εφαρμογών λογισμικού και ειδικότερα για την 
Ομάδα Α - Ενότητες Α3, Α6, Α7, A9, A10, 
A12 και Α13 

2 198/2016 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 
επαναληπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες 
συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης 
εφαρμογών λογισμικού και ειδικότερα για την 
Ομάδα Α - Ενότητα Α9 και κήρυξη του 
διαγωνισμού ως άγονου για τις ομάδες Α3, 
Α6, Α7, A10, A12 και Α13 

΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον 
πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο 
"Προμήθεια βασικής υλικής συνδρομής στο 
Βόρειο Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του 
ΤΕΒΑ (Διανομές έτους 2016) 

3 199/2016 ΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον 
πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο 
"Προμήθεια βασικής υλικής συνδρομής στο 
Βόρειο Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του 
ΤΕΒΑ (Διανομές έτους 2016) 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 
περισυλλογή των χρησιμοποιημένων 
συσσωρευτών των οχημάτων - 
μηχανημάτων έργου του  Δήμου Αμαρουσίου 
για χρονικό διάστημα ενός έτους και ορισμός 
ημερομηνίας  διενέργειας της δημοπρασίας 

4 200/2016 Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 
περισυλλογή των χρησιμοποιημένων 
συσσωρευτών των οχημάτων - 
μηχανημάτων έργου του  Δήμου Αμαρουσίου 
για χρονικό διάστημα ενός έτους και ορισμός 
ημερομηνίας  διενέργειας της δημοπρασίας 

Ένσταση κατά του από 16/06/2016 
Πρωτόκολλου Διοικητικής Παραλαβής προς 
χρήση του έργου "Ηλεκτροφωτισμός Βασικής 
Οδικής Αρτηρίας - Δημιουργία  Ασφαλών 
Οδεύσεων" 

5 201/2016 Ένσταση κατά του από 16/06/2016 
Πρωτόκολλου Διοικητικής Παραλαβής προς 
χρήση του έργου "Ηλεκτροφωτισμός Βασικής 
Οδικής Αρτηρίας - Δημιουργία  Ασφαλών 
Οδεύσεων" 

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της 
υπαλλήλου του Δήμου Ρώβα Φωτεινής για 
την αντιμετώπιση εξόδων ετήσιας 
συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγ. Πόλεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το έτος 
2016 και απαλλαγή υπολόγου 

6 202/2016 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της 
υπαλλήλου του Δήμου Ρώβα Φωτεινής για 
την αντιμετώπιση εξόδων ετήσιας 
συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγ. Πόλεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το έτος 
2016 και απαλλαγή υπολόγου 

Eγκριση παρακατάθεσης απευθείας στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
αποζημιώσεως δικαστικώς καθορισθείσας με 
βάση την  υπ. αρ. 1776/2015 απόφαση 
Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Δημόσιο) που 
αφορά καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος 
αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας επικειμένων 
ιδιοκτησιών με Κ.Α.Ε.Κ. οικοπέδου 
050141307023 και 050141347007 που 
βρίσκονται στα Ο.Τ. Γ 477 και Γ 477α της 
περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου 
Αμαρουσίου. 
 (υπόθεση  Νάσου ή Νάσσου Ευαγγέλου 
κλπ- Διάνοιξη οδού Δαρδανελίων) Φ. 3884 

7 203/2016 Eγκριση παρακατάθεσης απευθείας στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
αποζημιώσεως δικαστικώς καθορισθείσας με 
βάση την  υπ. αρ. 1776/2015 απόφαση 
Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Δημόσιο) που 
αφορά καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος 
αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας επικειμένων 
ιδιοκτησιών με Κ.Α.Ε.Κ. οικοπέδου 
050141307023 και 050141347007 που 
βρίσκονται στα Ο.Τ. Γ 477 και Γ 477α της 
περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση  Νάσου ή Νάσσου 
Ευαγγέλου κλπ- Διάνοιξη οδού 
Δαρδανελίων) Φ. 3884 

Καταβολή αμοιβής σε δικαστικό επιμελητή 
για διοικητική εκτέλεση (διαδικασία 
είσπραξης ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών). 

8 204/2016 Καταβολή αμοιβής σε δικαστικό επιμελητή 
για διοικητική εκτέλεση (διαδικασία 
είσπραξης ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών). 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
23/8/2016 
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