
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. 088890 8/11/2013 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 12/11/2013 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

Εισήγηση-Γνωμοδότηση για άσκηση 

ένδικου βοηθήματος και ανάθεση 

χειρισμού της σχετικής δικαστικής 

υπόθεσης σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό της.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

214/2013 Ασκηση ένδικου βοηθήματος και ανάθεση 

χειρισμού της σχετικής δικαστικής 

υπόθεσης σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό της.

"Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  

διαγωνισμών και αξιολόγησης  (Π.Δ. 

28/80)"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

215/2013 "Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  

διαγωνισμών και αξιολόγησης  (Π.Δ. 

28/80)"

“Επανάληψη ή μη διαγωνισμού για την 

προμήθεια καυσίμων με τροποποίηση ή 

μη των όρων διακήρυξης”

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

216/2013 “Επανάληψη  διαγωνισμού για την 

προμήθεια καυσίμων με τροποποίηση των 

όρων διακήρυξης”

"Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για 

"Προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 

γραφείου"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

217/2013 "Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για "Προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 

γραφείου"

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013

1 218/2013 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013

"Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για εργασίες 

ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης 

πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου 2013-2014".

2 219/2013 "Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για εργασίες ηχογράφησης 

και απομαγνητοφώνησης πρακτικών 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 

2013-2014".

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των δικαστικών εξόδων 

των έμμισθων δικηγόρων του Δήμου.

3 220/2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των δικαστικών εξόδων 

των έμμισθων δικηγόρων του Δήμου.
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ' 

αριθμ. 16501/2012 απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

32ο Τριμελές) (υποθ. ΠΑΠΥΡΟΣ 

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. - αγωγή για 

επιστροφή ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος επιβολή τέλους 

περιβάλλοντος και κυκλοφοριακών 

εφαρμογών).

4 221/2013  Μη άσκηση  ένδικου μέσου κατά της υπ' 

αριθμ. 16501/2012 απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

32ο Τριμελές) (υποθ. ΠΑΠΥΡΟΣ 

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. - αγωγή για 

επιστροφή ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος επιβολή τέλους 

περιβάλλοντος και κυκλοφοριακών 

εφαρμογών).

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικων 

αποφάσεων.

5 222/2013 Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικων 

αποφάσεων.

Διόρθωση της με αρ. 136/2013 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 

"Έγκριση Πληρωμής της συνδρομής 2013 

στο  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων 

EUROCITIES την περίοδο 

1/1/2013-31/12/2013""

6 223/2013 Διόρθωση της με αρ. 136/2013 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 

"Έγκριση Πληρωμής της συνδρομής 2013 

στο  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων 

EUROCITIES την περίοδο 

1/1/2013-31/12/2013""

Διόρθωση της με αρ. 181/2013 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 

"Έγκριση Πληρωμής της συνδρομής στο 

Διεθνή Οργανισμό ICLEI για την περίοδο 

2013-2014"

7 224/2013 Διόρθωση της με αρ. 181/2013 απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 

"Έγκριση Πληρωμής της συνδρομής στο 

Διεθνή Οργανισμό ICLEI για την περίοδο 

2013-2014"

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
12/11/2013
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