
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. 052273 19/10/2015 για συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στις 23/10/2015 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 

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2015 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

362/2015 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2015 

Έγκριση συμμετοχής σε σεμινάριο των 
υπαλλήλων,  Ηλία Επαμεινώνδα και 
Τζεμπελίκου Ιωάννα 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

363/2015 Έγκριση συμμετοχής σε σεμινάριο των 
υπαλλήλων,  Ηλία Επαμεινώνδα και 
Τζεμπελίκου Ιωάννα 

Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
προμήθεια Ειδών Σημαιοστολισμού και  
Φωταγωγήσεων." 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

364/2015 Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
προμήθεια Ειδών Σημαιοστολισμού και  
Φωταγωγήσεων." 

Απόρριψη ή μη της ένστασης, της εταιρείας 
"ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.", που αφορά στον 
πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την 
προμήθεια Εργαλείων Μηχανημάτων για το 
Πράσινο 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

365/2015 Μη απόρριψη της ένστασης, της εταιρείας 
"ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.", που αφορά στον 
πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την 
προμήθεια Εργαλείων Μηχανημάτων για το 
Πράσινο 

Απόρριψη ή μη της ανακληθείσας ένστασης , 
της εταιρείας "ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ" 
,που αφορά στον πρόχειρο διαγωνισμό για 
την προμήθεια Δένδρων, Θάμνων, 
Εποχιακών Φυτών, Έτοιμου Χλοοτάπητα και 
Βιολογικών Λιπασμάτων, Βελτιωτικών 
Εδάφους - Χώματος, και έγκριση ή μη των 
από 24-09-2015 , 06-10-2015 , 14-10-2015 
και 22/10/2015 πρακτικών της Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης. 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

366/2015 Απόρριψη της ανακληθείσας ένστασης , της 
εταιρείας "ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ" 
,που αφορά στον πρόχειρο διαγωνισμό για 
την προμήθεια Δένδρων, Θάμνων, 
Εποχιακών Φυτών, Έτοιμου Χλοοτάπητα και 
Βιολογικών Λιπασμάτων, Βελτιωτικών 
Εδάφους - Χώματος, και έγκριση των από 
24-09-2015 , 06-10-2015 , 14-10-2015 και 
22/10/2015 πρακτικών της Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης. 

Συμπλήρωση της υπ' αρ. 208/2015 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
(ορθή επανάληψη) 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

367/2015 Συμπλήρωση της υπ' αρ. 208/2015 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
(ορθή επανάληψη) 

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015 

1 368/2015 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Ανάκληση ή μη της 345/2015 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση 
ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος 
διαγωνισμού για την εκτύπωση φυλλαδίων - 
αφισών - καρτών - προσκλήσεων κ.λ.π 
εντύπων για αθλητικές - πολιτιστικές κ.λ.π 
εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου 

2 369/2015 Ανάκληση της 345/2015 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού 
για την εκτύπωση φυλλαδίων - αφισών - 
καρτών - προσκλήσεων κ.λ.π εντύπων για 
αθλητικές - πολιτιστικές κ.λ.π εκδηλώσεις 
Δήμου Αμαρουσίου 

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά υπ' αρ. 
1042/2015 οριστικής απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Ειδική 
Διαδικασία Αμοιβών). 

3 370/2015 Άσκηση ενδίκου μέσου κατά υπ' αρ. 
1042/2015 οριστικής απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Ειδική 
Διαδικασία Αμοιβών). 

Έγκριση ή μη καταβολής κατά κεφάλαιο και 
δικαστικά έξοδα της υπ' αριθμ. 10798/2015 
διαταγής πληρωμής Πρωτοδικείου Αθηνών. 

4 371/2015 Έγκριση καταβολής κατά κεφάλαιο και 
δικαστικά έξοδα της υπ' αριθμ. 10798/2015 
διαταγής πληρωμής Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παναγιώτης Παλαπανίδης 
23/10/2015 
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