
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 006898 26/1/2012 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 1/2/2012 και ώρα 12:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Διεξαγωγή της πλειοδοτικής διαδικασίας 

του διαγωνισμού για την "Εκμίσθωση επτά 

(7)  κοινοχρήστων χώρων με σκοπό την 

εγκατάσταση επτά (7)  φωτιζόμενων ή 

φωτεινών διαφημιστικών πλαισίων τύπου 

"Πύργος" για την προβολή υπαίθριας 

διαφήμισης".

1 16/2012 Ανάκληση της υπ' αριθμ. 227/2011 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και 

ακύρωση του διαγωνισμού.

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

προσκυρούμενης και αποζημιούμενης 

(λόγω προσκύρωσης) εδαφικής εκτάσεως 

μετ επικειμένων στο Ο.Τ. 904, της 

περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" του 

Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 011015 

(υπόθεση Καρακαξά  Βασιλική, το γένος 

Γαβριήλ και Σκούρα Φανή, το γένος 

Γαβριήλ κλπ) Φ. 4087.

2 17/2012 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

προσκυρούμενης και αποζημιούμενης 

(λόγω προσκύρωσης) εδαφικής εκτάσεως 

μετ επικειμένων στο Ο.Τ. 904, της 

περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" του 

Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 011015 

(υπόθεση Καρακαξά  Βασιλική, το γένος 

Γαβριήλ και Σκούρα Φανή, το γένος 

Γαβριήλ κλπ) Φ. 4087.

 Αποδοχή ή μη ένστασης προμηθευτή 

σχετικά με διαγωνισμό γάλακτος έτους 

2011

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) για το έργο 

"Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών για την 

υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην 

κατάρτιση παρακολούθηση και αξιολόγηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματός του για 

την περίοδο 2011-2014"

4 18/2012 Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) για το έργο 

"Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών για την 

υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου στην 

κατάρτιση παρακολούθηση και αξιολόγηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματός του για 

την περίοδο 2011-2014"

Έγκριση ή μη του από 16/11/11 πρακτικού 

της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 

"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

5 19/2012 Έγκριση του από 16/11/11 πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 

"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
6/2/2012
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