
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. 097846 7/12/2012 για συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στις 11/12/2012 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 

 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το 
έργο:"EΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"(Εκπόνηση στατικής µελέτης-
οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής 
που θα περιλαµβάνει αναλυτικά ποσότητες 
και προϋπολογισµό για την κατασκευή του 
πράσινου δώµατος, για την  αναβάθιση Η/Μ 
εγκαταστάσεων, BEMS και τοποθέτηση 
πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο επί της 
οδού Βασ.  Σοφίας και Μόσχα(∆ηµαρχείο) 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

245/2012  Σύνταξη όρων διακήρυξης για το 
έργο:"EΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"(Εκπόνηση στατικής µελέτης-
οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής 
που θα περιλαµβάνει αναλυτικά ποσότητες 
και προϋπολογισµό για την κατασκευή του 
πράσινου δώµατος, για την  αναβάθιση Η/Μ 
εγκαταστάσεων, BEMS και τοποθέτηση 
πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο επί της 
οδού Βασ.  Σοφίας και Μόσχα(∆ηµαρχείο) 

"Έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος 
διαγωνισµού για την   
προµήθεια πακέτων λογισµικού" 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

246/2012 "Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσµατος 
διαγωνισµού για την   
προµήθεια πακέτων λογισµικού" 

Ανάδειξη ή µη αναδόχου για το έργο 
"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

247/2012 Ανάδειξη  αναδόχου για το έργο 
"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
Υ∆ΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2012 

1 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος 
διαγωνισµού για προµήθεια ιστών 
φωτιστικών σωµάτων 

2 248/2012 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσµατος 
διαγωνισµού για προµήθεια ιστών 
φωτιστικών σωµάτων 

 Έγκριση συµµετοχής σε σεµινάριο των 
υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Μιχαηλίδη Nικόλαου και Κυριακέα Σωκράτη. 

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 

4 249/2012  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Αναπροσαρµογή τελών κατάληψης 
κοινοχρήστων χώρων προς χρήση 
περιπτέρων και επανακαθορισµός ζωνών 
χρέωσης. 

5 250/2012 Αναπροσαρµογή τελών κατάληψης 
κοινοχρήστων χώρων προς χρήση 
περιπτέρων και επανακαθορισµός ζωνών 
χρέωσης. 

Καθορισµός τελών κατάληψης κοινοχρήστων 
χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων 
σε πεζοδρόµια 

6 251/2012 Καθορισµός τελών κατάληψης κοινοχρήστων 
χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων 
σε πεζοδρόµια 

Αναπροσραµογή τελών για τις 
εµποροπανήγυρεις που διενεργούνται επ' 
ευκαιρία θρησκευτικών εορτών. 

7 252/2012 Αναπροσραµογή τελών για τις 
εµποροπανήγυρεις που διενεργούνται επ' 
ευκαιρία θρησκευτικών εορτών. 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Μαρία Λέκκα 
12/12/2012 
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