
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. 090823 15/11/2013 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 19/11/2013 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

Eξέταση ένστασης που αφορά στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια

οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

225/2013 Eξέταση ένστασης που αφορά στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια

οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών

Έγκριση ή μη ανάθεσης Υπηρεσιών 

συντήρησης, υποστήριξης, αναβάθμισης 

λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου 

Αμαρουσίου

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

226/2013 Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσιών 

συντήρησης, υποστήριξης, αναβάθμισης 

λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου 

Αμαρουσίου

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αρ. 8138/2013 απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

6ο Τριμελές)

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

227/2013 Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ' αρ. 

8138/2013 απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

6ο Τριμελές)

Eξέταση ένστασης που αφορά στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια

πακέτων και αδειών χρήσης λογισμικού και 

εργασίες αποκατάστασης 

εφαρμογής λογισμικού

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

228/2013 Eξέταση ένστασης που αφορά στο 

διαγωνισμό για την προμήθεια

πακέτων και αδειών χρήσης λογισμικού και 

εργασίες αποκατάστασης 

εφαρμογής λογισμικού

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013

1 229/2013 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013

Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΩΝ»

2 230/2013 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΩΝ»

Αποδοχή ή μη της τιμολογιακής  πολιτικής 

των  προγραμμάτων άθλησης για όλους 

την περίοδο 2013-2014.

3 231/2013 Αποδοχή  της τιμολογιακής  πολιτικής των  

προγραμμάτων άθλησης για όλους την 

περίοδο 2013-2014.

Διαβίβαση ένστασης που αφορά το 

διαγωνισμό "Αναβάθμιση-Ανακατασκευή 

τριών παιδικών χαρών του Δήμου 

Αμαρουσίου με την προμήθεια και 

τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και 

λοιπού αστικού εξοπλισμού

4 232/2013 Διαβίβαση ένστασης που αφορά το 

διαγωνισμό "Αναβάθμιση-Ανακατασκευή 

τριών παιδικών χαρών του Δήμου 

Αμαρουσίου με την προμήθεια και 

τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και 

λοιπού αστικού εξοπλισμού
Συντήρηση λοιπών Μηχανημάτων5 233/2013 Συντήρηση λοιπών Μηχανημάτων
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Αποδοχή ή μη αίτησης απαλλαγής 

υπαλλήλου από Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμών και αξιολόγησης λοιπών 

εργασιών (Π.Δ. 28/80)

6 234/2013 Αποδοχή  αίτησης απαλλαγής υπαλλήλου 

από Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

και αξιολόγησης λοιπών εργασιών (Π.Δ. 

28/80)

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. 

Γεωργίου Σπυρίδων).

7 235/2013 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. 

Γεωργίου Σπυρίδων).

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
20/11/2013
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