
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 034937 10/5/2012 για συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στις 15/5/2012 και ώρα 13:00 και περίληψη των αποφάσεων που

λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2012 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

71/2012 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2012 

Έγκριση συμμετοχής σε σεμινάριο των 
υπαλλήλων του Δήμου, Καβάγια Πηνελόπης 
(ΠΕ Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών/Β' ) και 
Καραμπαμπά Θεοδώρας (ΠΕ Τοπογράφων -
Μηχανικών/Δ' ) 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

72/2012 Έγκριση συμμετοχής σε σεμινάριο των 
υπαλλήλων του Δήμου, Καβάγια Πηνελόπης 
(ΠΕ Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών/Β' ) και 
Καραμπαμπά Θεοδώρας (ΠΕ Τοπογράφων -
Μηχανικών/Δ' ) 

Έγκριση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του υπαλλήλου του Δήμου, 
Κυριάκου Γαϊτανίδη (ΠΕ Αρχιτεκτόνων  - 
Μηχανικών/Δ'). 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

73/2012 Έγκριση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του υπαλλήλου του Δήμου, 
Κυριάκου Γαϊτανίδη (ΠΕ Αρχιτεκτόνων  - 
Μηχανικών/Δ'). 

Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής 
υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός των 
υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 
Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία, λόγω της 
απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης. 

1 74/2012 Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής 
υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός των 
υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 
Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία, λόγω της 
απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης. 

"Καταβολή τρίμηνων αποδοχών στον πρώην
υπάλληλο του Δήμου μας Φραγκίσκου 
Γουλιέλμου, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών  με  βαθμό 
Α΄" 

2 75/2012 "Καταβολή τρίμηνων αποδοχών στον πρώην
υπάλληλο του Δήμου μας Φραγκίσκου 
Γουλιέλμου, κλάδου ΔΕ Τεχνιτών  με  βαθμό 
Α΄" 

΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την               
προμήθεια ιστών φωτιστικών σωμάτων 

3 76/2012 ΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την               
προμήθεια ιστών φωτιστικών σωμάτων 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τη 
συντήρηση και επισκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων 

4 77/2012 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για τη 
συντήρηση και επισκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων 

Άσκηση ή μη ενώπιον της Επιτροπής του 
άρθρ. 152 του ν. 3463/2006 προσφυγής 
κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 
15545/14446/2012 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία έγινε εν μέρει 
αποδεκτή η από 16.11.2011 προσφυγή του 
Γεωργίου Μεταξά και ακυρώθηκε η υπ' 
αριθμ. 144/2011 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου. 

5 78/2012 Άσκηση ενώπιον της Επιτροπής του άρθρ. 
152 του ν. 3463/2006 προσφυγής κατά της 
υπ' αριθμ. πρωτ. 15545/14446/2012 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία έγινε εν μέρει αποδεκτή η από 
16.11.2011 προσφυγή του Γεωργίου Μεταξά
και ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 144/2011 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αμαρουσίου. 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της 
αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρ. 152 
του ν. 3463/2006 που διατυπώθηκε στο υπ' 
αριθμ. 4ο/29.03.2012 (θέμα 2ο) πρακτικό 
της, με την οποία έγινε δεκτή η από 
15.2.2012 προσφυγή του Γεωργίου Μεταξά 
και ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 
48832/45654/16.01.2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

6 79/2012 Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αποφάσεως
της Επιτροπής του άρθρ. 152 του ν. 
3463/2006 που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμ. 
4ο/29.03.2012 (θέμα 2ο) πρακτικό της, με 
την οποία έγινε δεκτή η από 15.2.2012 
προσφυγή του Γεωργίου Μεταξά και 
ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 
48832/45654/16.01.2012 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

Έγκριση ή μη ανάθεσης σύνταξης 
συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής 
κληρονομιάς σε συμβολαιογράφο - υπόθεση 
Αρχιμήδη Κουρκούτη. 

7 80/2012 Έγκριση ανάθεσης σύνταξης 
συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής 
κληρονομιάς σε συμβολαιογράφο - υπόθεση 
Αρχιμήδη Κουρκούτη. 

΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
προμήθεια   
ξυλουργικών υλικών για τη συντήρηση και 
επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. 

8 81/2012 ΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
προμήθεια   
ξυλουργικών υλικών για τη συντήρηση και 
επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
15/5/2012
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