
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. 025280 6/6/2016 για την 20/2016 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/06/2016 και ώρα 12:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

1 120/2016 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού 

Δημόσιου Έργου άνω της 2ης τάξης   του 

Μ.Ε.Ε.Π για τη δημοπράτηση του έργου " 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ "

2 121/2016 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού 

Δημόσιου Έργου άνω της 2ης τάξης   του 

Μ.Ε.Ε.Π για τη δημοπράτηση του έργου " 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ "

Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) 

για την περισυλλογή ανακυκλώσιμου 

χαρτιού (έντυπο χαρτί, βιβλία, εφημερίδες) 

από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου 

για χρονικό διάστημα ενός έτους και 

ορισμός ημερομηνίας  διενέργειας της 

δημοπρασίας

3 122/2016 Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) 

για την περισυλλογή ανακυκλώσιμου 

χαρτιού (έντυπο χαρτί, βιβλία, εφημερίδες) 

από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου 

για χρονικό διάστημα ενός έτους και 

ορισμός ημερομηνίας  διενέργειας της 

δημοπρασίας

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων και φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων  του Δήμου Αμαρουσίου 

μέσω της Αττικής Οδού

4 123/2016 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων και φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων  του Δήμου Αμαρουσίου 

μέσω της Αττικής Οδού

Καταβολή αμοιβής και εξόδων σε 

δικηγόρους για παράσταση στα Δικαστήρια 

(Ανδρέας Κ. Παπαρρηγόπουλος, υπόθεση: 

ENERGA και HELLAS POWER)

5 124/2016 Καταβολή αμοιβής και εξόδων σε 

δικηγόρους για παράσταση στα Δικαστήρια 

(Ανδρέας Κ. Παπαρρηγόπουλος, υπόθεση: 

ENERGA και HELLAS POWER)

Έγκριση ή μη υποβολής μηνυτήριας 

αναφοράς κατά αγνώστων (φθορά 

δημοτικής περιουσίας και κλοπή 

ποδηλάτων)

6 125/2016 Έγκριση υποβολής μηνυτήριας αναφοράς 

κατά αγνώστων (φθορά δημοτικής 

περιουσίας και κλοπή ποδηλάτων)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. 

Αυγερινού Αναστάσιου)

7 126/2016 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. 

Αυγερινού Αναστάσιου)

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση της κ. 

Γιαννακοπούλου Αγγελικής)

8 127/2016 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση της κ. 

Γιαννακοπούλου Αγγελικής)

Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ' 

αριθμ. 86/2016 διαταγής πληρωμής της 

κας Ειρηνοδίκου Αμαρουσίου - Υπόθεση 

Ελένης Αλ. Τσουκλείδου

9 128/2016 Μη άσκηση  ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 

86/2016 διαταγής πληρωμής της κας 

Ειρηνοδίκου Αμαρουσίου - Υπόθεση 

Ελένης Αλ. Τσουκλείδου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
10/6/2016
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