
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. 41184 16/9/2016 για την 32/2016 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/09/2016 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 δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

1 211/2016 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

Κήρυξη ή μη του αποτελέσματος του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

Εργασίες καθαρισμού - συντήρησης 

κλιματιστικών μονάδων δικτύου ψύξης - 

θέρμανσης δημαρχιακού μεγάρου ως 

άγονου και έγκριση του υπ'αριθμ. 

39855/09-09-2016 Πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης εργασιών

2 212/2016 Κήρυξη του αποτελέσματος του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Εργασίες 

καθαρισμού - συντήρησης κλιματιστικών 

μονάδων δικτύου ψύξης - θέρμανσης 

δημαρχιακού μεγάρου ως άγονου και 

έγκριση του υπ'αριθμ. 39855/09-09-2016 

Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης εργασιών

Aπόρριψη ή μη ένστασης, της εταιρείας 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ» επί 

του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για 

τη προμήθεια με τίτλο «προμήθεια 

γάλακτος για τους δικαιούχους 

εργαζόμενους του Δήμου  και λοιπών 

τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του 

Δήμου «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» και έγκριση ή μη 

των πρακτικών της Επιτροπής 

Διαγωνισμού

3 213/2016 Αποδοχή της  ένστασης, της εταιρείας 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ» επί 

του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για 

τη προμήθεια με τίτλο «προμήθεια 

γάλακτος για τους δικαιούχους 

εργαζόμενους του Δήμου  και λοιπών 

τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του 

Δήμου «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» και έγκριση  των 

πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού

Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

γενικών υπηρεσιών (N.4412/2016)

4 214/2016 Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

γενικών υπηρεσιών (N.4412/2016)

Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

προμηθειών (N.4412/2016

5 215/2016 Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

προμηθειών (N.4412/2016

Ακύρωση διαγωνισμού με αντικείμενο 

"εργασίες καθαρισμού των δημοτικών 

οδών και κοινοχρήστων χώρων (πλην 

ιστορικού κέντρου)

6 216/2016 Ακύρωση διαγωνισμού με αντικείμενο 

"εργασίες καθαρισμού των δημοτικών 

οδών και κοινοχρήστων χώρων (πλην 

ιστορικού κέντρου)

1 / 2



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

'Εγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας  εδαφικής 

εκτάσεως στο Ο.Τ. Γ 557, της περιοχής 

"Κάτω Ψαλίδι" του Δήμου Αμαρουσίου με 

κτημ. αρ. 1006α κατόπιν εκδόσεως 

δικαστικών αποφάσεων (υπόθεση Παππή 

Κυριακή και Παππή Ευαγγελία) Φ. 3125

7 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης εδαφικού τμήματος που 

μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά, βάσει 

του αρ. 12 παρ. 13 Ν. 1337/1983, ως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του 

ν. 3212/2003, στο Ο.Τ. Γ 415 - αριθμός 

οικοπέδου 31 της περιοχής "Αγίου Θωμά" 

του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση 

Βαλσαμάκη Παναγιώτη) φ. 2564

8 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Χαλκιά Θεόδωρου, σε σεμινάριο

9 217/2016 Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Χαλκιά Θεόδωρου, σε σεμινάριο

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
21/9/2016
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