
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. 42992 7/9/2015 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 11/09/2015 και ώρα 13:00 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 2015

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

310/2015 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου

οικονομικού έτους 2015

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών 

παντοπωλείου για τις ανάγκες των 

Παιδικών Σταθμών,Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α και 

λοιπών κοινωνικών φορέων του Νομικού 

Προσώπου του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ) 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)», με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος λόγω κατεπείγουσων 

αναγκών.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

311/2015 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών 

παντοπωλείου για τις ανάγκες των 

Παιδικών Σταθμών,Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α και 

λοιπών κοινωνικών φορέων του Νομικού 

Προσώπου του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ) 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)», με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος λόγω κατεπείγουσων 

αναγκών.

Κατακύρωση ή μη προμήθειας 

"αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών" σε 

άλλο συμμετέχοντα στο διαγωνισμό

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

312/2015 Κατακύρωση  προμήθειας "αναλωσίμων 

εκτυπωτικών μηχανών" σε άλλο 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016

1 313/2015 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού που αφορά 

στον πρόχειρο διαγωνισμό για την 

προμήθεια Μετρητικού Εξοπλισμού για το 

έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών 

του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας 

διαδρομής πεζών – ποδηλάτων»

2 314/2015 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού που αφορά στον πρόχειρο 

διαγωνισμό για την προμήθεια Μετρητικού 

Εξοπλισμού για το έργο «Βιοκλιματική 

Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου 

Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής 

πεζών – ποδηλάτων»

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος ανοικτού    ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ασφάλιση 

μεταφορικών   μέσων Δήμου Αμαρουσίου

3 315/2015 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

ανοικτού    ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την ασφάλιση μεταφορικών   μέσων Δήμου 

Αμαρουσίου

1 / 2



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Άσκηση ή μη αίτησης αναιρέσεως κατά της 

υπ' άριθμ. 1190/2014 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 3ο 

Τριμελές) (υποθ. Αγγελικής Κολοβού).

4 316/2015  Μη Άσκηση αίτησης αναιρέσεως κατά της 

υπ' άριθμ. 1190/2014 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 3ο 

Τριμελές) (υποθ. Αγγελικής Κολοβού).

Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία, λόγω της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης ( 

υπόθεση Χαράλαμπου Δ. Βλάχου

5 317/2015 Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία, λόγω της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης ( 

υπόθεση Χαράλαμπου Δ. Βλάχου

Έγκριση ή μη παράτασης απόδοσης 

εντάλματος προπληρωμής για την 

ρυμούλκηση των βαρέων οχημάτων  του 

Δήμου Αμαρουσίου, λόγω βλαβών από τη 

διέλευση στον Χ.Υ.Τ.Α.

6 318/2015 Έγκριση παράτασης απόδοσης 

εντάλματος προπληρωμής για την 

ρυμούλκηση των βαρέων οχημάτων  του 

Δήμου Αμαρουσίου, λόγω βλαβών από τη 

διέλευση στον Χ.Υ.Τ.Α.

Έγκριση  ή μη όρων διακήρυξης για τη 

μίσθωση ακινήτου Γ΄ υπόγειου  parking  

επί των οδών Χατζηαντωνίου αρ. 9-11 & 

Δημ. Ράλλη στο Ο.Τ 213 του Δήμου 

Αμαρουσίου.

7 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Κατακύρωση ή μη Αναδόχου για την 

εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: 

"ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

8 319/2015 Κατακύρωση  Αναδόχου για την εκπόνηση 

της μελέτης με τίτλο: "ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
14/9/2015
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