
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. 073988 9/9/2013 για συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στις 13/09/2013 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 

Επί της υπ' αριθµ. πρωτ. 074240/10.9.2013 
ενστάσεως της κοινωνικής συνεταιριστικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία 
"ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥΠΟΛΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ." κατά 
του από 5.9.2013 πρακτικού της 
Οικονοµικής Επιτροπής, Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την "Παραχώρηση της 
υπηρεσίας συντήρησης και λειτουργίας του 
συστήµατος κοινοχρήστων ποδηλάτων στο 
∆ήµο Αµαρουσίου". 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

145/2013 Επί της υπ' αριθµ. πρωτ. 074240/10.9.2013 
ενστάσεως της κοινωνικής συνεταιριστικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία 
"ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥΠΟΛΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ." κατά 
του από 5.9.2013 πρακτικού της 
Οικονοµικής Επιτροπής, Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την "Παραχώρηση της 
υπηρεσίας συντήρησης και λειτουργίας του 
συστήµατος κοινοχρήστων ποδηλάτων στο 
∆ήµο Αµαρουσίου". 

Αποδοχή ή µη αίτησης απαλλαγής 
∆ηµοτικών Αστυνοµικών από Επιτροπές 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης  
(ΕΚΠΟΤΑ & Π.∆. 28/80) 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

146/2013 Αποδοχή  αίτησης απαλλαγής ∆ηµοτικών 
Αστυνοµικών από Επιτροπές ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών και αξιολόγησης  (ΕΚΠΟΤΑ & 
Π.∆. 28/80) 

Έγκριση συµµετοχής σε πρόγραµµα  εξ' 
αποστάσεως Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό 
αντικείµενο "Επιχειρηµατικότητα και 
Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηµατικού 
Περιβάλλοντος" της Προϊσταµένης του 
Τµήµατος Κατασκευής & Επίβλεψης Έργων, 
Μπαϊρακτάρη Ελένης. 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

147/2013 Έγκριση συµµετοχής σε πρόγραµµα  εξ' 
αποστάσεως Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό 
αντικείµενο "Επιχειρηµατικότητα και 
Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηµατικού 
Περιβάλλοντος" της Προϊσταµένης του 
Τµήµατος Κατασκευής & Επίβλεψης Έργων, 
Μπαϊρακτάρη Ελένης. 

Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
 οικονοµικού έτους 2013 

1 148/2013 Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
 οικονοµικού έτους 2013 

Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
 οικονοµικού έτους 2013 

2 149/2013 Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
 οικονοµικού έτους 2013 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Άσκηση ή µη πρόσθετης παρέµβασης υπέρ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατά του ∆ηµήτρη 
Χατζηµιχάλη, ο οποίος άσκησε την από 
21.06.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 
87524/1041/2013 κλήση - αίτηση κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία συζητείται 
κατά την δικάσιµο της 12.11.2013 µε αρ. 
πιν.ΓΚ/7. 

3 150/2013 Άσκηση  πρόσθετης παρέµβασης υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατά του ∆ηµήτρη 
Χατζηµιχάλη, ο οποίος άσκησε την από 
21.06.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 
87524/1041/2013 κλήση - αίτηση κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία συζητείται 
κατά την δικάσιµο της 12.11.2013 µε αρ. 
πιν.ΓΚ/7. 

Ανάθεση χειρισµού µεµονωµένης δικαστικής 
υπόθεσης σε δικηγόρο, λόγω της 
απαιτούµενης εξειδικευµένης γνώσης 

4 151/2013 Ανάθεση χειρισµού µεµονωµένης δικαστικής 
υπόθεσης σε δικηγόρο, λόγω της 
απαιτούµενης εξειδικευµένης γνώσης 

Κατακύρωση ή µη αποτελέσµατος 
διαγωνισµού για "Υπηρεσίες συντήρησης, 
υποστήριξης, αναβάθµισης λογισµικών 
προγραµµάτων του ∆ήµου Αµαρουσίου 

5 152/2013 Κατακύρωση  αποτελέσµατος διαγωνισµού 
για "Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, 
αναβάθµισης λογισµικών προγραµµάτων του 
∆ήµου Αµαρουσίου 

Μετάθεση ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών για συµµετοχή σε ανοικτό   
 διαγωνισµό µε θέµα την προµήθεια 
οργάνων και εξοπλισµού παιδικών    
χαρών 

6 153/2013 Μετάθεση ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών για συµµετοχή σε ανοικτό   
 διαγωνισµό µε θέµα την προµήθεια 
οργάνων και εξοπλισµού παιδικών    
χαρών 

Μετάθεση ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών για συµµετοχή σε πρόχειρο    
 διαγωνισµό µε θέµα την προµήθεια υλικών 
άρδευσης 

7 154/2013 Μετάθεση ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών για συµµετοχή σε πρόχειρο    
 διαγωνισµό µε θέµα την προµήθεια υλικών 
άρδευσης 

Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
προµήθεια Καυσίµων Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 
για τα Νοµικά Πρόσωπα Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.∆Α και 
Σχολικών Επιτροπών 

8 155/2013 Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
προµήθεια Καυσίµων Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 
για τα Νοµικά Πρόσωπα Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.∆Α και 
Σχολικών Επιτροπών 

α.  Εκδίκαση ενστάνσεων  (αρ. Πρωτ. 
060842/09-7-2013 &  µε αρ. Πρωτ. 
060844/09-07-2013)  β.  Κατακύρωση ή  µη  
Αναδόχου για το έργο "∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ    
  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

9 156/2013 α.  Εκδίκαση ενστάνσεων  (αρ. Πρωτ. 
060842/09-7-2013 &  µε αρ. Πρωτ. 
060844/09-07-2013)  β.  Κατακύρωση   στην 
Κ/Ξ Χ.Ο.Ε για το έργο "∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ    
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Εκδίκαση ένστασης(έργο "Συνδέσεις και 
Μικροεπεκτάσεις ∆ικτύου Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων") 

10 157/2013 Εκδίκαση ένστασης (έργο "Συνδέσεις και 
Μικροεπεκτάσεις ∆ικτύου Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων") 

Εκδίκαση ένστασης(έργο "Αποκατάσταση, 
Αντικατάσταση και Καθαρισµός Φρεατίων 
Συλλογής Οµβρίων Υδάτων") 

11 158/2013 Εκδίκαση ένστασης (έργο "Αποκατάσταση, 
Αντικατάσταση και Καθαρισµός Φρεατίων 
Συλλογής Οµβρίων Υδάτων") 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Ιωαννίδου Ευρυδίκη 
16/9/2013 
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