
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 062216 18/7/2013 για συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στις 25/07/2013 και ώρα 13:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2013 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

119/2013 Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2013 

Εξέταση της υπ' αριθµ. πρωτ. 
064417/24.7.2013 καταγγελίας - ενστάσεως 
της ΜΑΡΙΑΣ ∆. ΣΙ∆ΕΡΗ κατά των όρων 
διακήρυξης του έργου µε τίτλο: "ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ". 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

120/2013 Εξέταση της υπ' αριθµ. πρωτ. 
064417/24.7.2013 καταγγελίας - ενστάσεως 
της ΜΑΡΙΑΣ ∆. ΣΙ∆ΕΡΗ κατά των όρων 
διακήρυξης του έργου µε τίτλο: "ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ". 

Τροποποίηση της υπ'αριθµ. 90/2013 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής - 
έγκριση νέων τεχνικών προδιαγραφών και 
όρων διακήρυξης για την εργασία µεταφοράς 
ογκωδών σε ΧΥΤΑ 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

121/2013 Τροποποίηση της υπ'αριθµ. 90/2013 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής - 
έγκριση νέων τεχνικών προδιαγραφών και 
όρων διακήρυξης για την εργασία µεταφοράς 
ογκωδών σε ΧΥΤΑ 

 ∆ιεξαγωγή του διαγωνισµού για την 
"Εκµίσθωση χώρων µε σκοπό την 
εγκατασταση αυτόµατων πωλητών 
ροφηµάτων/αναψυκτικών κ.λ.π. σε ακίνητα 
του ∆ήµου Αµαρουσίου"από την εξ 
αναβολής συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 2013 

1 Mαταίωση διαγωνισµού λόγω µη 
προσέλευσης συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό 

 Καταβολή αµοιβής και εξόδων σε 
δικηγόρους για παράσταση στα 
∆ικαστήρια(Ιωάννης Γιαννόπουλος) 

2 122/2013  Καταβολή αµοιβής και εξόδων σε 
δικηγόρους για παράσταση στα 
∆ικαστήρια(Ιωάννης Γιαννόπουλος) 

Έγκριση ή µη καταβολής επιδικασθέντος 
ποσού τελεσίδικων αποφάσεων. 

3 123/2013 Έγκριση  καταβολής επιδικασθέντος ποσού 
τελεσίδικων αποφάσεων. 

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 
επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικων 
αποφάσεων. (Σταµατόπουλος Παναγιώτης) 

4 124/2013 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 
τελεσίδικων αποφάσεων. (Σταµατόπουλος 
Παναγιώτης) 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 
επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικων 
αποφάσεων.(Ιωάννου Χαρίκλεια) 

5 125/2013 'Εγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 
τελεσίδικων αποφάσεων.(Ιωάννου 
Χαρίκλεια) 

∆ιαβίβαση Πρακτικού 3 (Αξιολόγησης 
Οικονοµικών Προσφορών) ∆ιαγωνισµού για 
το έργο ¨ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη 
∆ιαχείριση Υποδοµών ∆ηµόσιας Χρήσης για 
την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου ¨ 

6 126/2013 ∆ιαβίβαση Πρακτικού 3 (Αξιολόγησης 
Οικονοµικών Προσφορών) ∆ιαγωνισµού για 
το έργο ¨ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη 
∆ιαχείριση Υποδοµών ∆ηµόσιας Χρήσης για 
την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο ∆ήµο 
Αµαρουσίου ¨ 

 Απόσπαση υπαλλήλων του ∆ήµου στο 
Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής 
και Αλληλεγγύης  ∆ήµου Αµαρουσίου 
"ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α) 

7 127/2013  Απόσπαση υπαλλήλων του ∆ήµου στο 
Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής 
και Αλληλεγγύης  ∆ήµου Αµαρουσίου 
"ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.∆.Α) 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Ιωαννίδου Ευρυδίκη 
26/7/2013 
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