
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. 011714 11/3/2016 για την 9/2016 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/03/2016 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 πολυετών 

δαπανών
Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

38/2016 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων πολυετών 

δαπανών

Απόρριψη ή μη ενστάσεων επί του  

δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για 

την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ».και έγκριση ή μη των 

πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

39/2016 Απόρριψη ενστάσεων επί του  δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ».και έγκριση  

των πρακτικών της Επιτροπής 

Διαγωνισμού

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

1 40/2016 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση 

περί του τρόπου εκτέλεσης για τον 

πρόχειρο διαγωνισμό υπηρεσιών με τίτλο 

"Eνοικίαση ηχητικών και φωτιστικών 

εγκαταστάσεων για αθλητικές- πολιτιστικές 

κλπ εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

2 41/2016 Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση 

περί του τρόπου εκτέλεσης για τον 

πρόχειρο διαγωνισμό υπηρεσιών με τίτλο 

"Eνοικίαση ηχητικών και φωτιστικών 

εγκαταστάσεων για αθλητικές- πολιτιστικές 

κλπ εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου

Επιμήκυνση ή μη της με αριθ. πρωτ. 

12959/16-3-2016 σύμβασης ως προς τη 

χρονική της διάρκεια που αφορά εργασίες 

Ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης 

πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

3 42/2016 Επιμήκυνση της με αριθ. πρωτ. 

12959/16-3-2016 σύμβασης ως προς τη 

χρονική της διάρκεια που αφορά εργασίες 

Ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης 

πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για τη 

προμήθεια λογισμικού, ειδών 

πληροφορικής, κλπ

4 43/2016 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για τη προμήθεια λογισμικού, 

ειδών πληροφορικής, κλπ

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. 

Γαλατσιάτος Αριστείδης).

5 44/2016 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. 

Γαλατσιάτος Αριστείδης).
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Τσόλκα Νικόλαο σε σεμινάριο

6 45/2016 Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Τσόλκα Νικόλαο σε σεμινάριο

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
15/3/2016
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