
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. 095834 6/12/2013 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 10/12/2013 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

Άσκηση ή μη παρέμβασης ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ του 

κύρους του από 20.12.2012 Προεδρικού 

Διατάγματος (ΦΕΚ ΑΑΠ 15/24.1.2013) και 

κατά της υπ' αριθμ. κατ. 1269/2013 

αιτήσεως ακυρώσεως των Παναγιώτη 

Θεοδωρόπουλου κ.λπ.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

254/2013 Άσκηση  παρέμβασης ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ του 

κύρους του από 20.12.2012 Προεδρικού 

Διατάγματος (ΦΕΚ ΑΑΠ 15/24.1.2013) και 

κατά της υπ' αριθμ. κατ. 1269/2013 

αιτήσεως ακυρώσεως των Παναγιώτη 

Θεοδωρόπουλου κ.λπ.

Άσκηση ή μη παρέμβασης ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ του 

κύρους του από 20.12.2012 Προεδρικού 

Διατάγματος (ΦΕΚ ΑΑΠ 15/24.1.2013) και 

κατά της υπ' αριθμ. κατ. 1410/2013 

αιτήσεως ακυρώσεως του Χωριανόπουλου 

Παναγιώτη.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

255/2013 Άσκηση παρέμβασης ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ του 

κύρους του από 20.12.2012 Προεδρικού 

Διατάγματος (ΦΕΚ ΑΑΠ 15/24.1.2013) και 

κατά της υπ' αριθμ. κατ. 1410/2013 

αιτήσεως ακυρώσεως του Χωριανόπουλου 

Παναγιώτη.

Ανάθεση ή μη με διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

σχετικής  

διακήρυξης, για προμήθεια καυσίμων για 

τα Ν.Π. του Δήμου Αμαρουσίου, 

ΟΚΟΙΠΑΔΑ και Σχολικών Επιτροπών

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

256/2013 Ανάθεση  με διαδικασία διαπραγμάτευσης 

χωρίς δημοσίευση σχετικής  

διακήρυξης, για προμήθεια καυσίμων για 

τα Ν.Π. του Δήμου Αμαρουσίου, 

ΟΚΟΙΠΑΔΑ και Σχολικών Επιτροπών

 Ανάκληση της υπ'αριθ. 237/2013 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

1 257/2013  Ανάκληση της υπ'αριθ. 237/2013 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Ανάθεση σε δικηγόρο,πέραν των 

υπηρετούντων στο Δήμο, τον εξώδικο ή 

δικαστικό χειρισμό ζητήματος το οποίο έχει 

ιδιαίτερη σημασία  για τα συμφέροντα του 

Δήμου και απαιτεί εξιδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία

2 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Eξέταση ένστασης που αφορά στο 

επαναληπτικό διαγωνισμό για την 

προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου

3 258/2013 Eξέταση ένστασης που αφορά στο 

επαναληπτικό διαγωνισμό για την 

προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για 

προμήθεια οικοδομικών υλικών, ειδών 

σιδήρου, αλουμινίου και 

ελαιοχρωματισμών

4 259/2013 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για προμήθεια οικοδομικών 

υλικών, ειδών σιδήρου, αλουμινίου και 

ελαιοχρωματισμών

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος ανοιχτού δημόσιου

Μειοδοτικού διαγωνισμού για την  

Προμήθεια Υπολογιστών,

servers, εκτυπωτών, φωτοτυπικών και 

λοιπών μηχανημάτων και

παρελκόμενων πληροφορικής

5 260/2013 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

ανοιχτού δημόσιου

Μειοδοτικού διαγωνισμού για την  

Προμήθεια Υπολογιστών,

servers, εκτυπωτών, φωτοτυπικών και 

λοιπών μηχανημάτων και

παρελκόμενων πληροφορικής

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για τη 

Προμήθεια  πακέτων και αδειών χρήσης 

λογισμικού και εργασίες αποκατάστασης 

εφαρμογής λογισμικού

6 261/2013 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για τη Προμήθεια  πακέτων 

και αδειών χρήσης λογισμικού και εργασίες 

αποκατάστασης εφαρμογής λογισμικού

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για 

προμήθεια ειδών σήμανσης

7 262/2013 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για προμήθεια ειδών 

σήμανσης

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικων 

αποφάσεων(Μπίσια Γεωργίου)

8 263/2013 Eγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 

τελεσίδικων αποφάσεων(Μπίσια 

Γεωργίου)

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιούμενων εδαφικών τμημάτων στην 

περιοχή  "Επέκταση Αγίου Θωμά" στο Ο.Τ. 

1079 με αριθμό κτηματογράφησης 020512 

(υπόθ. Πιτταρά Ειρήνης του Σταύρου, 

Πιτταρά Ειρήνης του Μιχαήλ, Πιτταρά 

Γεωργίου του Νικολάου και Πιτταρά 

Κων/νου του Νικολάου) Φ. 4465

9 264/2013 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιούμενων εδαφικών τμημάτων στην 

περιοχή  "Επέκταση Αγίου Θωμά" στο Ο.Τ. 

1079 με αριθμό κτηματογράφησης 020512 

(υπόθ. Πιτταρά Ειρήνης του Σταύρου, 

Πιτταρά Ειρήνης του Μιχαήλ, Πιτταρά 

Γεωργίου του Νικολάου και Πιτταρά 

Κων/νου του Νικολάου) Φ. 4465

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
10/12/2013
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