
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. 033149 9/7/2015 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 13/07/2015 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

Aνάκληση  της με αριθ.235/2015 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

263/2015 Ανάκληση ή μη της με αριθμ. 235/2015 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί κατακύρωσης ή μη του 

αποτελέσματος επαναληπτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην Παροχή 

Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο 

"Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας 

διαδρομής πεζών - ποδηλάτων"

Eκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου 

οικονομικού έτους 2015 του Δήμου 

Αμαρουσίου

1 264/2015 Eκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου 

οικονομικού έτους 2015 του Δήμου 

Αμαρουσίου

 Εγκριση ή μη προγράμματος 

αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας 

Δήμου Αμαρουσίου σύμφωνα με τις 

παρ.1&2 του αρ.81 του Ν.4316/2014

2 265/2015  Εγκριση  προγράμματος αποκατάστασης 

οικονομικής λειτουργίας Δήμου 

Αμαρουσίου σύμφωνα με τις παρ.1&2 του 

αρ.81 του Ν.4316/2014

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος επαναληπτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην Παροχή 

Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο 

"Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας 

διαδρομής πεζών - ποδηλάτων

3 266/2015 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

επαναληπτικού διαγωνισμού που αφορά 

στην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για 

το έργο "Βιοκλιματική Αναβάθμιση 

Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω 

δημιουργίας διαδρομής πεζών - 

ποδηλάτων
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για 

Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και 

αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 

υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus (Ομάδα Α - 

Ενότητες Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α9, και 

Α11, ΚΑΙ Ομάδα Β), και επανάληψη ή μη 

του διαγωνισμού κατά το μέρος που 

αφορά στις Υπηρεσίες συντήρησης, 

υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών 

λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του 

τοίχους προστασίας και του antivirus 

(Ομάδα Α - Ενότητες Α7, Α8, Α10, και Α12)

4 267/2015 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για Υπηρεσίες συντήρησης, 

υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών 

λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του 

τοίχους προστασίας και του antivirus 

(Ομάδα Α - Ενότητες Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, 

Α6, Α9, και Α11, ΚΑΙ Ομάδα Β), και 

επανάληψη ή μη του διαγωνισμού κατά το 

μέρος που αφορά στις Υπηρεσίες 

συντήρησης, υποστήριξης και 

αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 

υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus (Ομάδα Α - 

Ενότητες Α7, Α8, Α10, και Α12)

Έγκριση συμμετοχής σε σεμινάριο του 

υπαλλήλου,  Ηλία Επαμεινώνδα

5 268/2015 Έγκριση συμμετοχής σε σεμινάριο του 

υπαλλήλου,  Ηλία Επαμεινώνδα

Έγκριση ή μη υποβολής αίτησης εξάλειψης 

προσημείωσης υποθήκης ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

6 269/2015 Έγκριση  υποβολής αίτησης εξάλειψης 

προσημείωσης υποθήκης ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
13/7/2015
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