
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. 015378 22/2/2013 για συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στις 28/2/2013 και ώρα 13:00 και περίληψη των αποφάσεων που 

λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

 Προσδιορισµός ηµεροµηνίας παραλαβής 
οικονοµικών προσφορών για το έργο : 
Hλεκτρονικές Υπηρεσίες για την διαχείρηση 
υποδοµών δηµόσιας χρήσης για την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου. 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

17/2013  Προσδιορισµός ηµεροµηνίας παραλαβής 
οικονοµικών προσφορών για το έργο : 
Hλεκτρονικές Υπηρεσίες για την διαχείρηση 
υποδοµών δηµόσιας χρήσης για την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου.Ως ηµεροµηνία ορίζεται η 
4/3/2013 

Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2013. 

1 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 Τροποποίηση ή µη της µε αριθ.πρωτ. 
100544/2012 σύµβασης 

2 19/2013  Τροποποίηση  της µε αριθ.πρωτ. 
100544/2012 σύµβασης 

 Τροποποίση ή µη της µε αριθ.πρωτ. 
99879/2012 σύµβασης 

3 20/2013  Τροποποίση  της µε αριθ.πρωτ. 99879/2012 
σύµβασης 

Τροποποίηση της υπ' αριθµ. πρωτ. 
090496/2012 συµβάσεως παροχής 
υπηρεσιών για την εφαρµογή και λειτουργία 
συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε 
περιοχές του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

4 18/2013 Τροποποίηση της υπ' αριθµ. πρωτ. 
090496/2012 συµβάσεως παροχής 
υπηρεσιών για την εφαρµογή και λειτουργία 
συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε 
περιοχές του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

Εισήγηση - Γνωµοδότηση για ανάθεση 
χειρισµού δικαστικής υπόθεσης σε 
"εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω της ιδιαίτερης 
σηµασίας της και της απαιτούµενης 
εξειδικευµένης γνώσης για το χειρισµό 
της.(∆ικάσιµος 26/02/2013 στο Εφετείο 
Αθηνών - υπόθεση φ3312 ΑΓΩΓΗ ΒΛΑΧΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ) 

5 21/2013  Aνάθεση χειρισµού δικαστικής υπόθεσης σε 
"εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω της ιδιαίτερης 
σηµασίας της και της απαιτούµενης 
εξειδικευµένης γνώσης για το χειρισµό 
της.(∆ικάσιµος 26/02/2013 στο Εφετείο 
Αθηνών - υπόθεση φ3312 ΑΓΩΓΗ ΒΛΑΧΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ) 

Ανάδειξη ή µη Αναδόχου για το έργο 
«∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

6 22/2013 Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο 
«∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

ΙΟΡ∆ΑΝΟΥ ΡΕΝΑ 
28/2/2013 
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