
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 089087 1/11/2012 για συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στις 5/11/2012 και ώρα 11:00 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 ∆ήµου Αµαρουσίου  
οικονοµικού έτους 2012 

1 205/2012 Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου  
οικονοµικού έτους 2012 

Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο. 2 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αρ. 
16139/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τµ. 20ο Τριµελές). 

3 206/2012 Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αρ. 
16139/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τµ. 20ο Τριµελές). 

Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της 
υπ'αριθµ. 8026/2012 απόφασης του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (17ο 
Τµήµα) (υπόθ. Λουκέρη). 

4 207/2012 Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ΄ αριθµ. 
8026/2012 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (17ο Τριµελές) (υπόθ. 
Λουκέρη). 

Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αρ. 
369/2012 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τµ. εργατικών 
διαφορών). 

5 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ' 
αριθµ. 370/2012 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εργατικών 
∆ιαφορών) (υπόθ. Αθανασίου κ.λπ.). 

6 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Aποδοχή ή µη δωρεάς απορριµµατοφόρου 
οχήµατος. 

7 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Kατακύρωση  ή  µη αποτελέσµατος 
διαγωνισµού για προµήθεια - εγκατάσταση 
αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
κοινοχρήστων ποδηλάτων στην εταιρεία 
"Velti καινοτόµες επιχειρήσεις, ανώνυµη 
εταιρία κεφαλαίου, επιχειρηµατικών 
συµµετοχών & επενδύσεων", µετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

8 208/2012 Kατακύρωση  αποτελέσµατος διαγωνισµού 
για προµήθεια - εγκατάσταση 
αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
κοινοχρήστων ποδηλάτων στην εταιρεία 
"Velti καινοτόµες επιχειρήσεις, ανώνυµη 
εταιρία κεφαλαίου, επιχειρηµατικών 
συµµετοχών & επενδύσεων", µετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

 Έγκριση ή µη τροποποίησης της σύµβασης 
(αλλαγή χρονοδιαγράµµατος )για το έργο 
"Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών για την 
υποστήριξη του ∆ήµου Αµαρουσίου στην 
κατάρτιση παρακολούθηση και αξιολόγηση 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του για 
την περίοδο 2011-2014" 

9 209/2012  Έγκριση τροποποίησης της σύµβασης 
(αλλαγή χρονοδιαγράµµατος )για το έργο 
"Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών για την 
υποστήριξη του ∆ήµου Αµαρουσίου στην 
κατάρτιση παρακολούθηση και αξιολόγηση 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του για 
την περίοδο 2011-2014" 

Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο : 
"Εναρµόνιση των βάθρων της πεζογέφυρας 
επι της οδού Γούναρη" 

10 210/2012 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο : 
"Εναρµόνιση των βάθρων της πεζογέφυρας 
επι της οδού Γούναρη" 

Έγκριση ή µη αποτελέσµατος διαγωνισµού 
για προµήθεια γάλακτος έτους 2012 

11 211/2012 Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
για προµήθεια γάλακτος έτους 2012 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Μαρία Λέκκα 
5/11/2012 

2 / 2 


