
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 090878 12/11/2012 για συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στις 16/11/2012 και ώρα 13:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2012 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

212/2012 Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2012 

 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο 
όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Τάσσου 
Ευθύµιου, για "Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο 
∆οµών Υγειων Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
για το έτος 2012" 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

213/2012  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο 
όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Τάσσου 
Ευθύµιου, για "Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο 
∆οµών Υγειων Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 
για το έτος 2012" 

 Έγκριση συµµετοχής υπαλλήλου σε 
συνέδριο σχετικό µε την ανάπτυξη του 
δικτύου ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

1 214/2012  Έγκριση συµµετοχής υπαλλήλου σε 
συνέδριο σχετικό µε την ανάπτυξη του 
δικτύου ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών. 

Καταβολή τρίµηνων αποδοχών στον πρώην 
υπάλληλο του ∆ήµου µας Μιχαήλ ∆ιαµάντη 
του Αριστείδη, κλάδου ∆Ε Οδηγών  µε  
βαθµό Β΄ 

2 215/2012 Καταβολή τρίµηνων αποδοχών στον πρώην 
υπάλληλο του ∆ήµου µας Μιχαήλ ∆ιαµάντη 
του Αριστείδη, κλάδου ∆Ε Οδηγών  µε  
βαθµό Β΄ 

Καταβολή τρίµηνων αποδοχών στην πρώην 
υπάλληλο του ∆ήµου µας Αργυρώ 
Βασιλειάδου του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας  µε  βαθµό Γ΄ 

3 216/2012 Καταβολή τρίµηνων αποδοχών στην πρώην 
υπάλληλο του ∆ήµου µας Αργυρώ 
Βασιλειάδου του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας  µε  βαθµό Γ΄ 

 Ανάθεση η' µη σύνταξης µελέτης ''∆ίκτυο 
αγωγών οµβρίων περιοχής Ψαλιδίου 
Αµαρουσίου'' 

4 217/2012  Ανάθεση  σύνταξης µελέτης ''∆ίκτυο 
αγωγών οµβρίων περιοχής Ψαλιδίου 
Αµαρουσίου'' 

 Ανάθεση ή µη "Συνταξης µελέτης δίκτυο 
αγωγών οµβρίων στην περιοχή Ν.Μαρούσι 
στο ∆ήµο Αµαρουσίου" 

5 218/2012  Ανάθεση  "Συνταξης µελέτης δίκτυο αγωγών 
οµβρίων στην περιοχή Ν.Μαρούσι στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου" 

 Ανάθεση η' µη σύνταξης µελέτης ''Κεντρικός 
αγωγός οµβρίων περιοχής Αναβρύτων 
Αµαρουσίου.' 

6 219/2012  Ανάθεση σύνταξης µελέτης ''Κεντρικός 
αγωγός οµβρίων περιοχής Αναβρύτων 
Αµαρουσίου.' 

 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
προµήθεια πακέτων λογισµικού 

7 220/2012  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
προµήθεια πακέτων λογισµικού 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Μαρία Λέκκα 
20/11/2012 
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