
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. 021211 3/4/2014 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 07/04/2014 και ώρα 09:00 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 2014

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

59/2014 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου               

οικονομικού έτους 2014

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου

οικονομικού έτους 2014

1 60/2014 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2014

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για τα 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δήμου 

Αμαρουσίου

2 61/2014 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για τα Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων Δήμου Αμαρουσίου

Eπιμήκυνση ή μη της με αρ.πρωτ. 

100158/2013 σύμβασης

3 62/2014 Eπιμήκυνση  της με αρ.πρωτ. 

100158/2013 σύμβασης

 Επιμήκυνση ή μη της με 

αρ.πρωτ.1160/2014 σύμβασης

4 63/2014  Επιμήκυνση  της με αρ.πρωτ.1160/2014 

σύμβασης

 Διαβίβαση ένστασης που αφορά στο 

διαγωνισμό  "Προμήθεια ειδών ατομικής 

προστασίας προσωπικού έτους 2014 του 

Δήμου Αμαρουσίου"

5 64/2014  Διαβίβαση ένστασης που αφορά στο 

διαγωνισμό  "Προμήθεια ειδών ατομικής 

προστασίας προσωπικού έτους 2014 του 

Δήμου Αμαρουσίου"

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθμ.9829/8242/20.03.2014 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής  (υπ' αριθμ. 45/2014 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Αμαρουσίου σχετικά με το "επίδομα 

176€", άρθρο 14 παρ.2 του Ν.3016/2002).

6 65/2014 Άσκηση  ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθμ.9829/8242/20.03.2014 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής  (υπ' αριθμ. 45/2014 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Αμαρουσίου σχετικά με το "επίδομα 

176€", άρθρο 14 παρ.2 του Ν.3016/2002).

Ανάθεση χειρισμού δικαστικής υπόθεσης 

σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω της 

ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό της. 

(Δικάσιμος 7-4-2014 στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας (τμ. ΣΤ') - υπόθεση φ. 658 

Ελεήμων Εταιρία - Καρέλλα

7 66/2014 Ανάθεση χειρισμού δικαστικής υπόθεσης 

σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω της 

ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό της. 

(Δικάσιμος 7-4-2014 στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας (τμ. ΣΤ') - υπόθεση φ. 658 

Ελεήμων Εταιρία - Καρέλλα
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Ανάθεση χειρισμού της σχετικής δικαστικής 

υπόθεσης σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό της.

8 67/2014 Ανάθεση χειρισμού της σχετικής δικαστικής 

υπόθεσης σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό της.

Κατακύρωση ή μη αναδόχου   για την 

ανάθεση του έργου ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

(Εκπόνηση Μελέτης Αστικής Κινητικότητας 

για την Αντιμετώπιση Προβλημάτων 

Μετακίνησης των Κατοίκων του Δήμου 

Αμαρουσίου)

9 68/2014 Κατακύρωση  αναδόχου   για την ανάθεση 

του έργου ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (Εκπόνηση 

Μελέτης Αστικής Κινητικότητας για την 

Αντιμετώπιση Προβλημάτων Μετακίνησης 

των Κατοίκων του Δήμου Αμαρουσίου)

Aπόδοση λογαριασμού για συνδρομή στο 

ευρωπαικο δίκτυο υγειών 

πόλεων(HEALTHY CITIES)

10 69/2014 Aπόδοση λογαριασμού για συνδρομή στο 

ευρωπαικο δίκτυο υγειών 

πόλεων(HEALTHY CITIES)

Aπόδοση ποσού για την πληρωμή 

συνδρομής έτους 2014 στο 

(KNOWLEGDE SOCIETY FORUM) του 

δικτύου EUROCITIES

11 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
7/5/2014
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