
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 076706 20/9/2013 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 25/09/2013 και ώρα 13:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

 Αποτέλεσμα του διαγωνισμού για 

"Μεταφορά Ογκωδών Αντικειμένων σε 

ΧΥΤΑ"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

160/2013  Αποτέλεσμα του διαγωνισμού για 

"Μεταφορά Ογκωδών Αντικειμένων σε 

ΧΥΤΑ"

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

161/2013 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013

Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο, λόγω 

της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

162/2013 Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο, λόγω 

της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.

Eισήγηση τροποποίησης της απόφασης 

134/05.09.2013 αναφορικά με τη 

συμμετοχή σε ημερίδα της Προϊσταμένης 

της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

Μαρίας Θώδα και της Προϊσταμένης του 

Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Μαρίας Λαζαρίδου

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

163/2013 Τροποποίηση της απόφασης 

134/05.09.2013 αναφορικά με τη 

συμμετοχή σε ημερίδα της Προϊσταμένης 

της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

Μαρίας Θώδα και της Προϊσταμένης του 

Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Μαρίας Λαζαρίδου

΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για

Προμήθεια ασφαλτομίγματος

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

164/2013 ΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για

Προμήθεια ασφαλτομίγματος

΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για               

Προμήθεια οικοδομικών υλικών, ειδών 

σιδήρου, αλουμινίου και ελαιοχρω-        

ματισμών

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

165/2013 ΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για               

Προμήθεια οικοδομικών υλικών, ειδών 

σιδήρου, αλουμινίου και ελαιοχρω-        

ματισμών

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

επικειμένων ιδιοκτησίας με κ.α. 3006 που 

βρίσκεται στο Ο.Τ. 746, της περιοχής 

"Σισμανόγλειο- Ν. Μαρούσι" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθεση Γκιονουλιάν 

Βαρτεβάρ και Γκιονουλιάν Βαρτουή) Φ. 

4089.

1 166/2013 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

επικειμένων ιδιοκτησίας με κ.α. 3006 που 

βρίσκεται στο Ο.Τ. 746, της περιοχής 

"Σισμανόγλειο- Ν. Μαρούσι" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθεση Γκιονουλιάν 

Βαρτεβάρ και Γκιονουλιάν Βαρτουή) Φ. 

4089.
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: 

"Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη για το 

Δημοτικό Κολυμβητήριο Δήμου 

Αμαρουσίου (Εξοικονόμηση και 

Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης 

της Κολυμβητικής Δεξαμενής του Δήμου 

Αμαρουσίου)"

2 167/2013 Τρόπος εκτέλεσης του έργου: 

"Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη για το 

Δημοτικό Κολυμβητήριο Δήμου 

Αμαρουσίου (Εξοικονόμηση και 

Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης 

της Κολυμβητικής Δεξαμενής του Δήμου 

Αμαρουσίου)"

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ΙΧ (υπόθεση της κ. 

Σαντιτζόγλου Γεσθημανή). Σχετική 

εισήγηση για έγκριση καταβολής προς 

Οικονομική Επιτροπή.

3 168/2013 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ΙΧ (υπόθεση της κ. 

Σαντιτζόγλου Γεσθημανή). Σχετική 

εισήγηση για έγκριση καταβολής προς 

Οικονομική Επιτροπή.

Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΕ (ΕΠΑ.Λ.)  

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

4 169/2013 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΕ (ΕΠΑ.Λ.)  

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για προμήθεια 

πακέτων και αδειών χρήσης λογισμικού και 

εργασίες αποκατάστασης εφαρμογής 

λογισμικού.

5 170/2013 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για προμήθεια 

πακέτων και αδειών χρήσης λογισμικού και 

εργασίες αποκατάστασης εφαρμογής 

λογισμικού.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια υπολογιστών, servers, 

εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών 

μηχανημάτων και παρελκόμερνων 

πληροφορικής κλπ

6 171/2013 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια υπολογιστών, servers, 

εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών 

μηχανημάτων και παρελκόμερνων 

πληροφορικής κλπ

Εξέταση ενστάσεων που αφορούν στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού

7 172/2013 Εξέταση ενστάσεων που αφορούν στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για 

προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας και 

εντύπων, γραφικής ύλης και λοιπών 

υλικών γραφείου

8 173/2013 Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού 

για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας 

και εντύπων, γραφικής ύλης και λοιπών 

υλικών γραφείου

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για 

προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών 

μηχανών και φωτοτυπικού χαρτιού.

9 174/2013 Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού 

για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών 

μηχανών και φωτοτυπικού χαρτιού.

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
25/9/2013
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