
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. 53452 25/11/2016 για την 41/2016 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/11/2016 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 απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο 

όνομα του υπαλλήλου του Δήμου 

Γεωργίου Ντούνη για την πληρωμή των 

ασφαλίστρων των οχημάτων του Δήμου 

Αμαρουσίου για έξι (6) μήνες

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

277/2016 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο 

όνομα του υπαλλήλου του Δήμου 

Γεωργίου Ντούνη για την πληρωμή των 

ασφαλίστρων των οχημάτων του Δήμου 

Αμαρουσίου για έξι (6) μήνες

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο    

όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Βάθη 

Ιωάννη για την αντιμετώπιση εξόδων                

ταχυδρομικών τελών του Δήμου 

Αμαρουσίου και απαλλαγή υπολόγου

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

278/2016 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο    

όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Βάθη 

Ιωάννη για την αντιμετώπιση εξόδων                

ταχυδρομικών τελών του Δήμου 

Αμαρουσίου και απαλλαγή υπολόγου

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

1 279/2016 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017

2 280/2016 Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017 - 

Πίνακας 5Α Δήμου Αμαρουσίου και 

Πίνακας 5Α ΝΠΔΔ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

3 281/2016 Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017 - 

Πίνακας 5Α Δήμου Αμαρουσίου και 

Πίνακας 5Α ΝΠΔΔ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

Σύνταξη κατάστασης απόρων 

δημοτών-κατοίκων για τη λήψη 

διατακτικών για τη προμήθεια αναγκαίων 

για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές 

των Χριστουγέννων και του νέου έτους

4 282/2016 Σύνταξη κατάστασης απόρων 

δημοτών-κατοίκων για τη λήψη 

διατακτικών για τη προμήθεια αναγκαίων 

για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές 

των Χριστουγέννων και του νέου έτους

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση της κ. 

Βουτσινά Ασπασίας)

5 283/2016 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση της κ. 

Βουτσινά Ασπασίας)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη Κατακύρωσης 

Αποτελέσματος  Επαναληπτικού 

Διαγωνισμού για εκμίσθωσης  κυλικείου  

εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου επί 

των οδών Κυπρίων Αγωνιστών & 

Αναξαγόρα του Δήμου Αμαρουσίου

6 284/2016 Έγκριση  Κατακύρωσης Αποτελέσματος  

Επαναληπτικού Διαγωνισμού για 

εκμίσθωσης  κυλικείου  εντός του 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου επί των οδών 

Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα του 

Δήμου Αμαρουσίου

Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας 

διαγωνισμών δημοσίων έργων του Ν 

4412/2016  με εκτιμώμενη αξία έως 

1.000.000 ευρώ προ ΦΠΑ και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής

7 285/2016 Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας 

διαγωνισμών δημοσίων έργων του Ν 

4412/2016  με εκτιμώμενη αξία έως 

1.000.000 ευρώ προ ΦΠΑ και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής

Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης 

ενστάσεων που υποβάλλονται κατά τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων του Ν 4412/2016

8 286/2016 Συγκρότηση  επιτροπής  αξιολόγησης 

ενστάσεων που υποβάλλονται κατά τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων του Ν 4412/2016

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
29/11/2016
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