
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. 045189 18/9/2015 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 23/09/2015 και ώρα 14:00 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 2015

1 323/2015 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου

οικονομικού έτους 2015

Προμήθεια  ειδών  ξυλείας για την 

επισκευή και συντήρηση  κτιριακών  

εγκαταστάσεων του Δήμου

2 324/2015 Προμήθεια  ειδών  ξυλείας για την 

επισκευή και συντήρηση  κτιριακών  

εγκαταστάσεων του Δήμου

Επανάληψη ή μη, διαγωνισμού χωρίς 

τροποποίηση των όρων διακήρυξης για 

την προμήθεια Εργαλείων Μηχανημάτων 

για το Πράσινο

3 325/2015 Επανάληψη διαγωνισμού χωρίς 

τροποποίηση των όρων διακήρυξης για 

την προμήθεια Εργαλείων Μηχανημάτων 

για το Πράσινο

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για την 

ενοικίαση ηχητικών και φωτιστικών 

εγκαταστάσεων για αθλητικές- πολιτιστικές 

κ.λπ. εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου

4 326/2015 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την ενοικίαση ηχητικών 

και φωτιστικών εγκαταστάσεων για 

αθλητικές- πολιτιστικές κ.λπ.

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για την 

εκτύπωση φυλλαδίων -αφισών - καρτών - 

προσκλήσεων  κ.λ.π  εντύπων  για 

αθλητικές - πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις 

Δήμου Αμαρουσίου

5 327/2015 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την εκτύπωση φυλλαδίων 

-αφισών - καρτών - προσκλήσεων  κ.λ.π  

εντύπων  για αθλητικές - πολιτιστικές κ.λπ. 

εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο 

όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Στέργιου 

Χοχλιούρου για τις διελεύσεις των 

οχημάτων που χρησιμοποιεί ο Δήμος από 

την Αττική οδό

6 328/2015 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο 

όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Στέργιου 

Χοχλιούρου για τις διελεύσεις των 

οχημάτων που χρησιμοποιεί ο Δήμος από 

την Αττική οδό

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων της  

διαδικασίας Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

του Δήμου

7 329/2015 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων της  

διαδικασίας Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

του Δήμου
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Απευθείας ανάθεση ή μη της εκπόνησης 

της μελέτης με τίτλο: "ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ 

ΣΑΠΦΟΥΣ"

8 330/2015 Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο: "ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ 

ΣΑΠΦΟΥΣ"

Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου  

Παπαγεωργίου Χρυσούλας   σε σεμινάριο

9 331/2015 Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου  

Παπαγεωργίου Χρυσούλας   σε σεμινάριο

Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Κατσίλλη Αικατερίνης και Χάλαρη Ιωάννη,  

σε σεμινάριο

10 332/2015 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Κατσίλλη Αικατερίνης και Χάλαρη Ιωάννη,  

σε σεμινάριο

Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον 

του ΣτΕ κατά της υπ' αριθμ. 1946/2015 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) - Υπόθεση 

Νικολάου Καναχιώλη

11 333/2015 Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον 

του ΣτΕ κατά της υπ' αριθμ. 1946/2015 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) - Υπόθεση 

Νικολάου Καναχιώλη

Ασκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 508/2015 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου - Υπόθεση "Δημοτική 

Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου

12 334/2015 Μη άσκηση  του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 508/2015 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου - Υπόθεση "Δημοτική 

Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. 

Νικολακάκη Παύλου

13 335/2015 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. 

Νικολακάκη Παύλου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
24/9/2015
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