
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 037928 19/6/2014 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 24/06/2014 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

΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για Υπηρεσίες 

συντήρησης, υποστήριξης και 

αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

122/2014 ΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για Υπηρεσίες 

συντήρησης, υποστήριξης και 

αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού

α.  Εκδίκαση ενστάσεως  (αρ. Πρωτ. 

002489/15-1-2014 ) β.  Κατακύρωση ή  μη  

Αναδόχου για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ   

ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ "

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

123/2014 α.  Εκδίκαση ενστάσεως  (αρ. Πρωτ. 

002489/15-1-2014 ) β.  Κατακύρωση   

Αναδόχου για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ   

ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ "

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου   

οικονομικού έτους 2014

1 124/2014 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου   

οικονομικού έτους 2014

Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 

Καραμπαμπά Θεοδώρας σε σεμινάριο.

2 125/2014 Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 

Καραμπαμπά Θεοδώρας σε σεμινάριο.

Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 

Παπαγεωργίου Χρυσούλας σε σεμινάριο.

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 Έγκριση ή μη ψήφισης - διάθεσης 

πίστωσης για την ανάθεση της παροχής 

υπηρεσίας διοργάνωσης προγραμμάτων 

εκπαίδευσης επαγγελματικής κατάρτισης 

όλων των εργαζομένων επαγγελματιών 

οδηγών βαρέων οχημάτων - φορτηγών και 

εργαζομένων οδηγών μεταφοράς 

επιβατών με σκοπό την απόκτηση 

πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας 

(Π.Ε.Ι.).

4 126/2014  Έγκριση  ψήφισης - διάθεσης πίστωσης 

για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας 

διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης 

επαγγελματικής κατάρτισης όλων των 

εργαζομένων επαγγελματιών οδηγών 

βαρέων οχημάτων - φορτηγών και 

εργαζομένων οδηγών μεταφοράς 

επιβατών με σκοπό την απόκτηση 

πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας 

(Π.Ε.Ι.).

 Αποδοχή δωρεάς δέκα αυτόνομων 

πυροσβεστικών συστημάτων

5 127/2014  Αποδοχή δωρεάς δέκα αυτόνομων 

πυροσβεστικών συστημάτων

Ρύθμιση του οφειλέτη Φεγγουδάκης 

Ιωάννης με το ν.4257/2014

6 128/2014 Ρύθμιση του οφειλέτη Φεγγουδάκης 

Ιωάννης με το ν.4257/2014
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Ρύθμιση του οφειλέτη Διακολιός Μιχαήλ με 

το ν.4257/2014

7 129/2014 Ρύθμιση του οφειλέτη Διακολιός Μιχαήλ με 

το ν.4257/2014

Ρύθμιση του οφειλέτη Συκαμιώτης 

Δημήτριος με το ν.4257/2014

8 130/2014 Ρύθμιση του οφειλέτη Συκαμιώτης 

Δημήτριος με το ν.4257/2014

Ρύθμιση της οφειλέτιδος Αλμπάνη 

Αλεξάνδρα  με το ν.4257/2014

9 131/2014 Ρύθμιση της οφειλέτιδος Αλμπάνη 

Αλεξάνδρα  με το ν.4257/2014

Ρύθμιση της οφειλέτιδος Μουσσαλή 

Αννα-Μαρία με το ν.4257/2014

10 132/2014 Ρύθμιση της οφειλέτιδος Μουσσαλή 

Αννα-Μαρία με το ν.4257/2014

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
25/6/2014
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