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Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 46874 14/10/2016 για την 36/2016 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/10/2016 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

1 233/2016 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2016

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση δαπανών 

ασφαλίστρων μεταφορικων μέσων του 

Δήμου Αμαρουσίου

2 234/2016 Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση δαπανών ασφαλίστρων 

μεταφορικων μέσων του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη της προμήθειας με τίτλο 

“Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 

φωταγωγήσεων”, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, 

έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών 

– μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης

3 235/2016 Έγκριση  της προμήθειας με τίτλο 

“Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 

φωταγωγήσεων”, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για τη «Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων και ανακύκλωσης » καθώς 

και έγκριση ή μη του πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & 

αξιολόγησης

4 236/2016 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη 

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης » καθώς και έγκριση  του 

πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών & αξιολόγησης

Έγκριση ή μη της υπηρεσίας με τίτλο “ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ”, επιλογή του 

τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου 

ανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης

5 237/2016 Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο “ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ”, επιλογή του 

τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου 

ανάθεσης, έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης

Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων  

Κανελλοπούλου Αμαλία και Καμακάρη 

Μερόπη  σε σεμινάριο

6 238/2016 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων  

Κανελλοπούλου Αμαλία και Καμακάρη 

Μερόπη  σε σεμινάριο
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Κατακύρωση ή μη αναδόχου για την 

ανάθεση του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

7 239/2016 Κατακύρωση  αναδόχου για την ανάθεση 

του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

Κήρυξη ή μη του αποτελέσματος της  

πλειοδοτικής , φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας για την εκποίηση 

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των 

οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 

Αμαρουσίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 

270/1981 ως άγονου και έγκριση του 

20-09-2016 Πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Δημοπρασιών για την αγορά - 

εκποίηση - εκμίσθωση κινητών και 

ακινήτων πραγμάτων του Δήμου"

8 240/2016 Κήρυξη του αποτελέσματος της  

πλειοδοτικής , φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας για την εκποίηση 

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των 

οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 

Αμαρουσίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 

270/1981 ως άγονου και έγκριση του 

20-09-2016 Πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Δημοπρασιών για την αγορά - 

εκποίηση - εκμίσθωση κινητών και 

ακινήτων πραγμάτων του Δήμου"
Αποδοχή ή μη δωρεάς ασθενοφόρου9 241/2016 Αποδοχή  δωρεάς ασθενοφόρου

Έγκριση ή μη Αποτελέσματος 

Διαγωνισμού  ως Άγονο για εξεύρεση και 

μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην 

Πολεοδομική Ενότητα Κέντρου 

Αμαρουσίου για τη στέγαση του 

Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου 

Αμαρουσίου

10 242/2016 Έγκριση  Αποτελέσματος Διαγωνισμού  ως 

Άγονο για εξεύρεση και μίσθωση 

κατάλληλου ακινήτου στην Πολεοδομική 

Ενότητα Κέντρου Αμαρουσίου για τη 

στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του 

Δήμου Αμαρουσίου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
19/10/2016
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