
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 065982 29/7/2013 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 02/08/2013 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 2013

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

128/2013 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου

 οικονομικού έτους 2013

 Kατακύρωση ή μη αποτελέσματος 

διαγωνισμού για τις "Εργασίες καθαρισμού 

και αποψίλωσης Κ/Χ και οικοπέδων στο 

Δήμο Αμαρουσίου΄"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

129/2013  Kατακύρωση  αποτελέσματος 

διαγωνισμού για τις "Εργασίες καθαρισμού 

και αποψίλωσης Κ/Χ και οικοπέδων στο 

Δήμο Αμαρουσίου΄"

΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για

 την Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου

1 130/2013 ΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για

 την Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ. 

αρ. 6019/2012 απόφασης Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική  

Διαδικασία) που αφορά Αναγνώριση 

κυριότητας των κ.κ. Σκλάβαινα Σοφίας, 

Παλαιού Άννας, Πιτταρά Αθηνάς κλπ επί 

των ακινήτων που βρίσκονται στο Ο.Τ. 307 

του Δήμου Αμαρουσίου και συγκεκριμένα 

στην οδό Λ. Κατσώνη εμβαδού 473,51 τμ. 

το πρώτο και 497,65 τμ. το δεύτερο.  

(υπόθεση  Σκλάβαινα Σοφία, Παλαιού 

Άννα, Πιτταρά Αθηνά κλπ) Φ. 0575

2 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας του εν 

ενεργεία υπαλλήλου του Δήμου μας με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου Δουδούμη Ευάγγελου του 

Σπυρίδωνος, κλάδου ΔΕ Κηπουρών.

3 131/2013 Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας του εν 

ενεργεία υπαλλήλου του Δήμου μας με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου Δουδούμη Ευάγγελου του 

Σπυρίδωνος, κλάδου ΔΕ Κηπουρών.

 Eφαρμογή εγκεκριμένης από την  Π.Υ 

μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στο 

κλειστό γυμναστήριο Αγ.Θωμά.

4 132/2013 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

"Eφαρμογή εγκεκριμένης από την  Π.Υ 

μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στο 

κλειστό γυμναστήριο Αγ.Θωμά"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
2/8/2013
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