
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. 018406 21/4/2016 για την 15/2016 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/04/2016 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 ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος επαναληπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού 

για την προμήθεια 

χημικών-απολυμαντικών (αέριο-υγρό 

χλώριο- αλγοκτόνο-σόδας-κροκιδοτικό 

κ.λπ.απολυμαντικα και χημικά) για 

συντήρηση-απολύμανση κολυμβητικής 

δεξαμενής δημοτικού κολυμβητηρίου

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

89/2016 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού 

για την προμήθεια 

χημικών-απολυμαντικών (αέριο-υγρό 

χλώριο- αλγοκτόνο-σόδας-κροκιδοτικό 

κ.λπ.απολυμαντικα και χημικά) για 

συντήρηση-απολύμανση κολυμβητικής 

δεξαμενής δημοτικού κολυμβητηρίου

Aσκηση ή μη Αίτησης από το Δήμο 

Αμαρουσίου -ως αιτούντα- ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών περί 

καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος 

αποζημίωσης ρυμοτομούμενης εδαφικής 

έκτασης στο Ο.Τ. 952 της περιοχής Σωρός 

Λάκκα Κόττου του Δήμου Αμαρουσίου με 

κτημ. αρ. 12624, εμβαδού 514,30 τμ., με 

επικείμενα που ρυμοτομούνται, ιδιοκτησίας 

Κων/νου Κόνιαρη του Ιωάννη και της 

Βασιλικής. (Υπόθεση Κων/νου Κόνιαρη) Φ. 

2584

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

90/2016 Aσκηση Αίτησης από το Δήμο Αμαρουσίου 

-ως αιτούντα- ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών περί καθορισμού 

οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης 

ρυμοτομούμενης εδαφικής έκτασης στο 

Ο.Τ. 952 της περιοχής Σωρός Λάκκα 

Κόττου του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. 

αρ. 12624, εμβαδού 514,30 τμ., με 

επικείμενα που ρυμοτομούνται, ιδιοκτησίας 

Κων/νου Κόνιαρη του Ιωάννη και της 

Βασιλικής. (Υπόθεση Κων/νου Κόνιαρη) Φ. 

2584

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Ά Τριμήνου 

οικονομικού έτους 2016 του Δήμου 

Αμαρουσίου

1 91/2016 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Ά Τριμήνου 

οικονομικού έτους 2016 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

2 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο 

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ»

3 92/2016 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο 

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) 

για την περισυλλογή ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και λαμπτήρων 

φωτισμού  για χρονικό διάστημα  ενός 

έτους

4 93/2016 Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) 

για την περισυλλογή ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και λαμπτήρων 

φωτισμού  για χρονικό διάστημα  ενός 

έτους

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
25/4/2016
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