
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. 050203 8/10/2015 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 13/10/2015 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 2015

1 343/2015 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

Eξέταση ένστασης που αφορά στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια υδραυλικών 

υλικών για τη συντήρηση και επισκευή 

κτιριακών

 εγκαταστάσεων

2 344/2015 Eξέταση ένστασης που αφορά στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια υδραυλικών 

υλικών για τη συντήρηση και επισκευή 

κτιριακών

 εγκαταστάσεων

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο 

όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Γιάννη Δ. 

Καραμεσούτη για την ρυμούλκηση  των 

βαρέων οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου, 

λόγω βλαβών από την διέλευση για τον 

Χ.Υ.Τ.Α.

3 345/2015 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο 

όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Γιάννη Δ. 

Καραμεσούτη για την ρυμούλκηση  των 

βαρέων οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου, 

λόγω βλαβών από την διέλευση για τον 

Χ.Υ.Τ.Α.

Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Χαλκιά Θεόδωρου, Γιαλούρη Παναγιώτη 

και Μάρκου Μαρία σε σεμινάριο.

4 346/2015 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Χαλκιά Θεόδωρου, Γιαλούρη Παναγιώτη 

και Μάρκου Μαρία σε σεμινάριο.

Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 

Σταμούτσου Ζωής,  σε σεμινάριο.

5 347/2015 Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 

Σταμούτσου Ζωής,  σε σεμινάριο.

Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Κονδύλη Θεόδωρου,  Τροκάνα Χρήστο σε 

σεμινάριο

6 348/2015 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Κονδύλη Θεόδωρου,  Τροκάνα Χρήστο σε 

σεμινάριο

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά υπ' αρ. 

1062/2015 οριστικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Ειδική 

Διαδικασία Αμοιβών)

7 349/2015 Άσκηση ενδίκου μέσου κατά υπ' αρ. 

1062/2015 οριστικής απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Ειδική 

Διαδικασία Αμοιβών)

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντων ποσών τελεσίδικων 

αποφάσεων, καθώς και επιδικασθέντων 

δικαστικών δαπανών

8 350/2015 Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντων ποσών τελεσίδικων 

αποφάσεων, καθώς και επιδικασθέντων 

δικαστικών δαπανών
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικης 

δικαστικής αποφάσεως – Υπόθεση Εμμ. 

Σταυρουλάκη κλπ

9 351/2015 Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικης 

δικαστικής αποφάσεως – Υπόθεση Εμμ. 

Σταυρουλάκη κλπ

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικης 

δικαστικής αποφάσεως – Υπόθεση 

Καναχιώλη

10 352/2015 Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικης 

δικαστικής αποφάσεως – Υπόθεση 

Καναχιώλη

Εισήγηση για άσκηση ή μη του ενδίκου 

βοηθήματος της ανακοπής κατά της υπ’ 

αριθμ.  10798/2015 διαταγής πληρωμής 

του Πρωτοδικείου Αθηνών – Υπόθεση 

«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 

Αμαρουσίου

11 353/2015 Μη άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.  10798/2015 

διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου 

Αθηνών – Υπόθεση «Δημοτική Επιχείρηση 

Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου

Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ' άριθμ. 

4298/2015 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Αγωγή Μάρκου 

κλπ - Αποζημίωση για χρήση  ισόγειας 

οικίας και οικοπέδου.

12 354/2015 Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ' άριθμ. 

4298/2015 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Αγωγή Μάρκου 

κλπ - Αποζημίωση για χρήση  ισόγειας 

οικίας και οικοπέδου.

Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ' άριθμ. 

2574/2015 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Αγωγή Μάρκου 

κλπ - Αποζημίωση για χρήση  ισόγειας 

οικίας και οικοπέδου.

13 355/2015 Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ' άριθμ. 

2574/2015 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Αγωγή Μάρκου 

κλπ - Αποζημίωση για χρήση  ισόγειας 

οικίας και οικοπέδου.

Έγκριση πληρωμής της συνδρομής στο 

Διεθνή Οργανισμό ICLEI για την περίοδο 

2014-2015

14 356/2015 Έγκριση πληρωμής της συνδρομής στο 

Διεθνή Οργανισμό ICLEI για την περίοδο 

2014-2015

Έγκριση πληρωμής της συνδρομής 2015 

στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Eurocities

15 357/2015 Έγκριση πληρωμής της συνδρομής 2015 

στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Eurocities

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
14/10/2015
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