
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 083765 18/10/2013 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 22/10/2013 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 Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

Αναβάθμιση - Ανακατασκευή τριών 

παιδικών χαρών του Δήμου  

               Αμαρουσίου με την προμήθεια 

και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και 

λοιπού αστικού εξοπλισμού"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

191/2013 "Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

Αναβάθμιση - Ανακατασκευή τριών 

παιδικών χαρών του Δήμου  

               Αμαρουσίου με την προμήθεια 

και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και 

λοιπού αστικού εξοπλισμού"

"΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για 

εργασίες  κλαδέματος πολύ υψηλών 

δένδρων"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

192/2013 "΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για 

εργασίες  κλαδέματος πολύ υψηλών 

δένδρων"

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013

1 193/2013 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013

"Δωρεά αστικών λεωφορείων από την 

LAMDA ΔΟΜΗ A.E. στον Δήμο   

Αμαρουσίου"

2 198/2013 "Δωρεά αστικών λεωφορείων από την 

LAMDA ΔΟΜΗ A.E. στον Δήμο   

Αμαρουσίου"

"΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για 

 Προμήθεια εποχιακών φυτών"

3 194/2013 "΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για 

 Προμήθεια εποχιακών φυτών"

"΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για 

 Δαπάνη  προστασίας των φοινικοειδών  

από το έντομο  r.ferrugineus"

4 195/2013 "΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για 

 Δαπάνη  προστασίας των φοινικοειδών  

από το έντομο  r.ferrugineus"

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για 

προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού

5 196/2013 Κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διαβίβαση πρακτικού , σχετικά με την 

προμήθεια πινακίδων για την πιστοποίηση 

παιδικών χαρών

6 197/2013 Ματαίωση διαγωνισμού λόγω του ότι δεν 

κατατέθηκε καμία προσφορά κατά την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
22/10/2013
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