ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 45219 7/10/2016 για την 35/2016
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/10/2016 και ώρα 13:00 και περίληψη
των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.
*Επικύρωση Πρακτικού
Α/Α
Θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

Εκτός
ημερησίας
διάταξης
1
2

226/2016

3

227/2016

4

228/2016

5

229/2016

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

224/2016

Τροποποίησης της υπ΄ αρ. 78/2016
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Τροποποίησης της υπ΄ αρ. 78/2016
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

225/2016

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου
οικονομικού έτους 2016
Έγκριση ή μη κατακύρωσης
αποτελέσματος διαγωνισμού για τη
προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους
εργαζόμενους του Δήμου και λοιπών
τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του
Δήμου ‘’Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.’’
Έγκριση ή μη κατακύρωσης
αποτελέσματος δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη
«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και
υλικών ηλεκτροφωτισμού
Αναπροσαρμογή των Τελών και
Δικαιωμάτων Δημοτικών κοιμητηρίων
Έγκριση άσκησης και συζήτησης της από
08-10-2015 αγωγής (ΓΑΚ: 93666/2015 και
ΑΚΔ: 12134/2015) του Δήμου Αμαρουσίου
κατά του Ελληνικού Δημοσίου – Υπόθεση
ακινήτου Αγ. Αθανασίου 31 (κτηματολόγιο)

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου
οικονομικού έτους 2016
Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος
διαγωνισμού για τη προμήθεια γάλακτος
για τους δικαιούχους εργαζόμενους του
Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις
ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου
‘’Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.’’
Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για τη «Προμήθεια
ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών
ηλεκτροφωτισμού
Αναπροσαρμογή των Τελών και
Δικαιωμάτων Δημοτικών κοιμητηρίων
Έγκριση άσκησης και συζήτησης της από
08-10-2015 αγωγής (ΓΑΚ: 93666/2015 και
ΑΚΔ: 12134/2015) του Δήμου Αμαρουσίου
κατά του Ελληνικού Δημοσίου – Υπόθεση
ακινήτου Αγ. Αθανασίου 31 (κτηματολόγιο)
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Α/Α
θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

6

230/2016

7

231/2016

8

232/2016

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία με την
επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του εξώδικου και
δικαστικού χειρισμού των υποθέσεων που
έχουν σχέση με τον καταλογισμό
δημοτικών τελών καθαριότητας και
φωτισμού, του δημοτικού φόρου
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, του Τ.Α.Π.,
των τελών χρήσης υπεδάφους
κοινοχρήστων χώρων και προστίμων εις
βάρος των φυσικών και νομικών
προσώπων του ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα από τα οποία, μέχρι σήμερα, δεν
εισπράττει ο δήμος μας
Τροποποίηση ή μη της 367/2014
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά
αναπροσαρμογή τελών χρήσης πλατειών,
πεζοδρόμων, πεζοδρομίων,
οδοστρώματος,υπεδάφους και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων κατάληψης
Ορισμός νέας ημερομηνίας Συνεδρίασης
της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης Διαγωνισμών Μίσθωσης για
την εκμίσθωση κυλικείου εντός του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου επί των οδών
Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα του
Δήμου Αμαρουσίου

Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία με την
επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του εξώδικου και
δικαστικού χειρισμού των υποθέσεων που
έχουν σχέση με τον καταλογισμό
δημοτικών τελών καθαριότητας και
φωτισμού, του δημοτικού φόρου
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, του Τ.Α.Π.,
των τελών χρήσης υπεδάφους
κοινοχρήστων χώρων και προστίμων εις
βάρος των φυσικών και νομικών
προσώπων του ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα από τα οποία, μέχρι σήμερα, δεν
εισπράττει ο δήμος μας
Τροποποίηση της 367/2014 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
αναπροσαρμογή τελών χρήσης πλατειών,
πεζοδρόμων, πεζοδρομίων,
οδοστρώματος,υπεδάφους και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων κατάληψης
Ορισμός νέας ημερομηνίας Συνεδρίασης
της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης Διαγωνισμών Μίσθωσης για
την εκμίσθωση κυλικείου εντός του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου επί των οδών
Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα του
Δήμου Αμαρουσίου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
11/10/2016
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