
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. 029698 16/5/2014 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 20/05/2014 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

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου             

οικονομικού έτους 2014

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

90/2014 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου             

οικονομικού έτους 2014

Eπιμήκυνση ή μη της με αρ.πρωτ. 

27757/2013 σύμβασης

1 91/2014 Eπιμήκυνση της με αρ.πρωτ. 27757/2013 

σύμβασης

Ματαίωση και επανάληψη ανοικτού 

διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια 

υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την 

κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και για τις 

εγκαταστάσεις του Δήμου και των Νομικών 

του Προσώπων με τροποποίηση των όρων 

διακήρυξης

2 92/2014 Ματαίωση και επανάληψη ανοικτού 

διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια 

υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την 

κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και για τις 

εγκαταστάσεις του Δήμου και των Νομικών 

του Προσώπων με τροποποίηση των όρων 

διακήρυξης

΄Eγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια γάλακτος για   τους δικαιούχους 

εργαζόμενους του Δήμου και λοιπών 

τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του 

Δήμου  Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

3 93/2014 ΄Eγκριση  τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια γάλακτος για   τους δικαιούχους 

εργαζόμενους του Δήμου και λοιπών 

τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του 

Δήμου  Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

Έγκριση καταβολής αμοιβής και εξόδων σε 

δικηγόρους για παράσταση σε Δικαστήριο 

(Μωραΐτη Θεοδώρα).

4 94/2014 Έγκριση καταβολής αμοιβής και εξόδων σε 

δικηγόρους για παράσταση σε Δικαστήριο 

(Μωραΐτη Θεοδώρα).

Αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων χρεών του νόμου 

4257/2014 (ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

5 95/2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών του νόμου 

4257/2014 (ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)

Αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων χρεών του νόμου 

4257/2014 (ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ)

6 96/2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών του νόμου 

4257/2014 (ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ)

Αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων χρεών του νόμου 

4257/2014 (ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

7 97/2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών του νόμου 

4257/2014 (ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων χρεών του νόμου 

4257/2014 (ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ)

8 98/2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών του νόμου 

4257/2014 (ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
21/5/2014
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