
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. 013683 24/3/2016 για την 11/2016 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/03/2016 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

Ακύρωση της 31/2016 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και επανυποβολή 

προς έγκριση της διαδικασίας έκδοσης 

ενταλμάτων προπληρωμής για την 

αντιμετώπιση των δαπανών διοδίων 

διέλευσης απορριμματοφόρων οχημάτων 

και φορτηγών μεταφοράς απορριμμάτων 

του Δήμου Αμαρουσίου από την Αττική 

Οδό, έτους 2016

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

52/2016 Ακύρωση της 31/2016 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής και επανυποβολή 

προς έγκριση της διαδικασίας έκδοσης 

ενταλμάτων προπληρωμής για την 

αντιμετώπιση των δαπανών διοδίων 

διέλευσης απορριμματοφόρων οχημάτων 

και φορτηγών μεταφοράς απορριμμάτων 

του Δήμου Αμαρουσίου από την Αττική 

Οδό, έτους 2016

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

1 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη 

προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και 

υλικών ηλεκτροφωτισμού

2 53/2016 ΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη 

προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και 

υλικών ηλεκτροφωτισμού

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για την 

προμήθεια χημικών-απολυμαντικών 

(αέριο-υγρό 

χλώριο-αλγοκτόνο-σόδας-κροκιδοτικό 

κ.λπ. απολυμαντικά και χημικά) για 

συντήρηση-απολύμανση κολυμβητικής 

δεξαμενής δημοτικού κολυμβητηρίου

3 54/2016 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την προμήθεια 

χημικών-απολυμαντικών (αέριο-υγρό 

χλώριο-αλγοκτόνο-σόδας-κροκιδοτικό 

κ.λπ. απολυμαντικά και χημικά) για 

συντήρηση-απολύμανση κολυμβητικής 

δεξαμενής δημοτικού κολυμβητηρίου
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

΄Eγκριση ή μη Τεχνικών προδιαγραφών , 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και επιλογή 

του τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4 55/2016 ΄Eγκριση  Τεχνικών προδιαγραφών , 

κατάρτιση όρων διακήρυξης και επιλογή 

του τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισήγηση για παραχώρηση συναίνεσης 

του Δήμου Αμαρουσίου προκειμένου να 

γίνει διόρθωση από το Κτηματολογικό 

Γραφείο Αμαρουσίου των εγγραφών του 

Κτηματολογικού Φύλλου με αριθμό 

050142165002/0/0 Κ.Α.Ε.Κ., που αφορά 

ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 953 η οποία έχει 

δεσμευθεί από το Δήμο για την ανέγερση 

του 12ου Νηπιαγωγείου.  (υπόθεση 

Γεωργαντίδη Νικολάου κλπ.) Φ. 4680.

5 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση 

λόγω φθοράς ΙΧ (υπόθεση του κ. 

Ευάγγελου Αγγελόπουλου).

6 56/2016 Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση 

λόγω φθοράς ΙΧ (υπόθεση του κ. 

Ευάγγελου Αγγελόπουλου).

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
30/3/2016
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