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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ∆ΗΜΟΣ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 Συνεδρίαση της 2 ης Φεβρουαρίου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00.  
 Πρόσκληση 006133/28-1-11  
 
 
                           ΠΙΝΑΚΑΣ  

 Των θεµάτων της Οικονοµικής Επιτροπής που συζητήθηκαν την 
 2 η Φεβρουαρίου 2011 και των αποφάσεων που λήφθηκαν 

 
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

     
1)  Έγκριση ή µη προσφοράς Ανάθεσης Εργασίας για το οικονοµικό έτος 2011  
    στον δικαστικό επιµελητή Νικόλαο Ρουµανά. 
2)  Ανάθεση χειρισµού µεµονωµένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός  
    των υπηρετούντων δικηγόρων στο ∆ήµο µε πάγια αντιµισθία, λόγω της  
    απαιτούµενης εξειδικευµένης γνώσης ( υπόθεση ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
    κλπ) 
3)  Ανάθεση χειρισµού µεµονωµένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός  
    των υπηρετούντων δικηγόρων στο ∆ήµο µε πάγια αντιµισθία, λόγω  
    της απαιτούµενης εξειδικευµένης γνώσης { υπόθεση ΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        
    ( ασφαλιστικά µέτρα)  
4)  Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση των δικαστικών  
    εξόδων των έµµισθων δικηγόρων του ∆ήµου. 
5)  Καταβολή τριµήνων αποδοχών στο πρώην υπάλληλο του ∆ήµου µας Καψάλη  
    Αριστείδη, κλάδου ∆Ε Τεχνιτών µε βαθµό Α. 
6)  Καταβολή τριµήνων αποδοχών στο πρώην υπάλληλο του ∆ήµου µας Αντωνόπουλο 
    Νικόλαο κλάδου ∆Ε Κηπουρών µε βαθµό Α΄ 
7)  Καταβολή τριµήνων αποδοχών στο πρώην υπάλληλο του ∆ήµου µας ∆ήµα Γεώργιο 
   ( ΥΕ Εργατών Καθαριότητος µε βαθµό Β) 
8)  Ορισµός µελών επιτροπής διαγωνισµού για τα έργα εως της 2 ης τάξης  
    Μ. Ε. Ε. Π. 
9)  A ξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής για το έργο : “ Παροχή  
    Υπηρεσιών για την  Εφαρµογή και Λειτουργία  Συστήµατος Ελεγχόµενης  
    Στάθµευσης σε περιοχές του ∆ήµου Αµαρουσίου» 
 

               ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ  
 
    Α. Επικύρωση πρακτικού 
    Β. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
    8/2011. Εγκρίνει την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αρ. πρωτ.  
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            1291/720/17-01-2011 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα  
            Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και ανάθεση χειρισµού της  
            υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός των υπηρετούντων στο ∆ήµο µε πάγια  
            αντιµισθία 
    9/2011. Εγκρίνει την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αρ. πρωτ.  
            1289/718/17-01-2011 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα  
            Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και ανάθεση χειρισµού της  
            υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός των υπηρετούντων στο ∆ήµο µε πάγια  
            αντιµισθία 
            Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ    
   10/2011. Εγκρίνει τη προσφορά Ανάθεσης Εργασίας για το οικονοµικό έτος  
            2011 στον δικαστικό επιµελητή Νικόλαο Ρουµανά  
   11/2001. Εγκρίνει την ανάθεση χειρισµού µεµονωµένης δικαστικής υπόθεσης  
            σε δικηγόρο εκτός των υπηρετούντων δικηγόρων στο ∆ήµο µε πάγια  
            αντιµισθία, λόγω της απαιτούµενης εξειδικευµένης γνώσης  
            { υπόθεση ΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ασφαλιστικά µέτρα)  
   12/2011. Εγκρίνει το ένταλµα προπληρωµής για την αντιµετώπιση των  
            δικαστικών εξόδων των έµµισθων δικηγόρων του ∆ήµου 
   13/2011. Εγκρίνει την καταβολή τριµήνων αποδοχών στο πρώην υπάλληλο του  
            ∆ήµου µας Καψάλη Αριστείδη, κλάδου ∆Ε Τεχνιτών µε βαθµό Α 
   14/2011. Εγκρίνει την καταβολή τριµήνων αποδοχών στο πρώην υπάλληλο του  
            ∆ήµου µας Αντωνόπουλο Νικόλαο κλάδου ∆Ε Κηπουρών µε βαθµό Α΄ 
   15/2011. Εγκρίνει την καταβολή τριµήνων αποδοχών στο πρώην υπάλληλο του  
            ∆ήµου µας ∆ήµα Γεώργιο ( ΥΕ Εργατών Καθαριότητος µε βαθµό Β) 
   16/2011. Ορίζει τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού για τα έργα εως της 2 ης  
            τάξης Μ. Ε. Ε. Π. 
        17/2011. Προκρίνονται οι εταιρείες Α) << ΑΜCO Ολοκληρωµένα συστήµατα  
            υψηλής τεχνολογίας ΑΒΕΕ>>, << Ευφυή Συστήµατα Ελεγχόµενης  
            Στάθµευσης Α. Ε. – CITY SMART PARKING SYSTEMS HELLAS>> και  
            << Ασύρµατες Τεχνολογίες ΕΠΕ – WIRELESS TECH LTD>> ΚΑΙ Β)” Κ/ Ξ  
            ΑΡΧΙΚΟΝ Α. Ε. – PARK PAL ΕΠΕ – ΟTS Α. Ε.” στην Β΄ Φάση του  
            ∆ιαγωνισµού ήτοι: στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
            για το έργο : “ Παροχή Υπηρεσιών για την  Εφαρµογή και  
            Λειτουργία  Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης σε περιοχές του  
            ∆ήµου Αµαρουσίου» 

 
Το 2 ο ΘΕΜΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

 
                                                                                  Η υπάλληλος που έκανε 
                              την ανάρτηση 
 
 
                                 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΑΛΕΚΟΥ 
                          7/2/2011 
 
 
 


