
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 43724 30/9/2016 για την 34/2016 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/10/2016 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 2016

1 219/2016 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση δαπάνης 

τοποθέτησης παροχής άρδευσης

2 220/2016 Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση δαπάνης τοποθέτησης 

παροχής άρδευσης

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση δαπανών 

ταχυδρομικών τελών του Δήμου 

Αμαρουσίου

3 221/2016 Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών 

τελών του Δήμου Αμαρουσίου

1) Κήρυξη ή  μη άγονου αποτελέσματος 

διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση 

κατάλληλου  ακινήτου για την στέγαση του 

11ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου στην Π.Ε. 

Νέο Τέρμα

2) Ακύρωση ή μη διαγωνισμού για 

εξεύρεση και μίσθωση κατάλληλου 

ακινήτου, για την στέγαση των Πρότυπου 

Πειραματικού Γυμνασίου, Πρότυπου 

Πειραματικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ 

Αναβρύτων  Δήμου Αμαρουσίου

4 222/2016 1) Κήρυξη  άγονου αποτελέσματος 

διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση 

κατάλληλου  ακινήτου για την στέγαση του 

11ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου στην Π.Ε. 

Νέο Τέρμα

2) Ακύρωση διαγωνισμού για εξεύρεση και 

μίσθωση κατάλληλου ακινήτου, για την 

στέγαση των Πρότυπου Πειραματικού 

Γυμνασίου, Πρότυπου Πειραματικού 

Λυκείου και ΕΠΑ.Λ Αναβρύτων  Δήμου 

Αμαρουσίου

Επανασύνταξη των όρων διακήρυξης για 

τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) 

για την περισυλλογή των 

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των 

οχημάτων - μηχανημάτων έργου του  

Δήμου Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα 

ενός έτους και ορισμός νέας ημερομηνίας  

διενέργειας της δημοπρασίας

5 223/2016 Επανασύνταξη των όρων διακήρυξης για 

τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) 

για την περισυλλογή των 

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των 

οχημάτων - μηχανημάτων έργου του  

Δήμου Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα 

ενός έτους και ορισμός νέας ημερομηνίας  

διενέργειας της δημοπρασίας
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
4/10/2016
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