
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. 095835 6/12/2013 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 12/12/2013 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 δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου

οικονομικού έτους 2013

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

265/2013 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου

οικονομικού έτους 2013

Κατακύρωση ή μη αναδόχου   για την 

ανάθεση της  μελέτης "ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" (Εκπόνηση 

στατικής μελέτης - οριστικής μελέτης και 

μελέτης εφαρμογής που θα περιλαμβάνει 

αναλυτικά ποσότητες και προϋπολογισμού 

για την κατασκευή του πράσινου δώματος, 

για την αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, 

BEMS και τοποθέτηση πίνακα 

ανακοινώσεων στο κτίριο επί της οδού 

Βασ. Σοφίας και Μόσχα (Δημαρχείο

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

266/2013 Κατακύρωση  αναδόχου   για την ανάθεση 

της  μελέτης "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" (Εκπόνηση 

στατικής μελέτης - οριστικής μελέτης και 

μελέτης εφαρμογής που θα περιλαμβάνει 

αναλυτικά ποσότητες και προϋπολογισμού 

για την κατασκευή του πράσινου δώματος, 

για την αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, 

BEMS και τοποθέτηση πίνακα 

ανακοινώσεων στο κτίριο επί της οδού 

Βασ. Σοφίας και Μόσχα (Δημαρχείο)

Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

"Κατασκευή -Συντήρηση Αντλιοστασίων 

Γεωτρήσεων''

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

267/2013 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

"Κατασκευή -Συντήρηση Αντλιοστασίων 

Γεωτρήσεων''

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για 

προμήθεια oργάνων και εξοπλισμο  

παιδικών χαρών

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

268/2013 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για προμήθεια oργάνων και 

εξοπλισμο  παιδικών χαρών

"Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για εργασίες 

προστασίας των φοινικοειδών από το 

έντομο Rhychophorus Ferrugineus με 

βιολογικά μέσα".

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

269/2013 "Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για εργασίες προστασίας των 

φοινικοειδών από το έντομο Rhychophorus 

Ferrugineus με βιολογικά μέσα".

 Αποδοχή ή μη δωρεάς ενός 

μεταχειρισμένου επιβατικού λεωφορείου
Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

270/2013  Αποδοχή δωρεάς ενός μεταχειρισμένου 

επιβατικού λεωφορείου
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του 

Δήμου, Δέσποινας Χατζηχριστοδούλου, για 

την πληρωμή της συνδρομής του Δήμου 

στο ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων 

"EUROCITIES" για το έτος 2013

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

271/2013 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του 

Δήμου, Δέσποινας Χατζηχριστοδούλου, για 

την πληρωμή της συνδρομής του Δήμου 

στο ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων 

"EUROCITIES" για το έτος 2013

Υποβολή προς έγκριση Ισολογισμού και 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2012

1 272/2013 Υποβολή προς έγκριση Ισολογισμού και 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2012

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
12/12/2013
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