
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. 21584 7/5/2015 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 14/05/2015 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

Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

"ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ".
Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

193/2015 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

"ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ".

 4η Αναμόρφωση Πρoϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015

1 194/2015  4η Αναμόρφωση Πρoϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

2 195/2015 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

"Στατική Ενίσχυση και Επισκευές στο 16ο 

Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου"

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκου μέσου για 

φθορά δημοτικής περιουσίας.

4 196/2015 Έγκριση  άσκησης ενδίκου μέσου για 

φθορά δημοτικής περιουσίας.
Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού5 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθμ. 370/2012 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

Εργατικών Διαφορών) (υπόθ. Αθανασίου 

κ.λπ.).

6 197/2015 Άσκηση  ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθμ. 370/2012 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

Εργατικών Διαφορών) (υπόθ. Αθανασίου 

κ.λπ.).

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ 

αρ. 369/2012 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (τμ. εργατικών 

διαφορών).

7 198/2015 Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 

369/2012 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (τμ. εργατικών 

διαφορών).
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για την 

προμήθεια ασφαλτομίγματος (Ομάδα Α’ 

ψυχρό ασφαλτόμιγμα) για τη συντήρηση 

φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων 

του Δήμου Αμαρουσίου, ματαίωση ή μη 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού κατά 

το μέρος που αφορά στην προμήθεια 

υλικού της ομάδας Β’ και απευθείας 

ανάθεση ή μη της ομάδας Β’ (θερμό 

ασφαλτόμιγμα- ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη)

8 199/2015 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την προμήθεια 

ασφαλτομίγματος (Ομάδα Α’ ψυχρό 

ασφαλτόμιγμα) για τη συντήρηση 

φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων 

του Δήμου Αμαρουσίου, ματαίωση  των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού κατά το 

μέρος που αφορά στην προμήθεια υλικού 

της ομάδας Β’ και απευθείας ανάθεση  της 

ομάδας Β’ (θερμό ασφαλτόμιγμα- 

ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
14/5/2015
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