
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 044280 11/7/2014 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 17/07/2014 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

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου   

οικονομικού έτους 2014

1 159/2014 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου   

οικονομικού έτους 2014

Α) Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά 

της με αρ. 7317/2013 απόφασης   του 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 3ο) και      - 

Ανάθεση χειρισμού της μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης αυτής σε    δικηγόρο 

εκτός των υπηρετούντων δικηγόρων στο 

Δήμο Αμαρουσίου με 

 πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης 

εξειδικευμένης γνώσης και    εμπειρίας

Β) Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

    των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία,   

   λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης 

γνώσης και εμπειρίας

2 160/2014 Α) Άσκηση  αίτησης αναίρεσης κατά της με 

αρ. 7317/2013 απόφασης       του 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 3ο)    - Ανάθεση 

χειρισμού της μεμονωμένης δικαστικής 

υπόθεσης αυτής σε    δικηγόρο εκτός των 

υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με    πάγια αντιμισθία, λόγω 

της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης 

και   εμπειρίας

Β) Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

     των υπηρετούντων δικηγόρων στο 

Δήμο Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία,   

  λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης 

γνώσης και εμπειρίας

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για 

ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 477α επί των οδών 

Ολυμπίας, Δαρδανελλίων και Σχολείου της 

περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου 

Αμαρουσίου. (Υπόθεση Κων/νου Μόσχα 

κλπ) Φ. 1763

3 161/2014 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για 

ιδιοκτησία στο Ο.Τ. 477α επί των οδών 

Ολυμπίας, Δαρδανελλίων και Σχολείου της 

περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου 

Αμαρουσίου. (Υπόθεση Κων/νου Μόσχα 

κλπ) Φ. 1763

Έγκριση Καταβολής αμοιβής και εξόδων 

σε δικηγόρους για παράσταση σε 

Δικαστήριο (Μωραΐτη Θεοδώρα).

4 162/2014 Έγκριση Καταβολής αμοιβής και εξόδων 

σε δικηγόρους για παράσταση σε 

Δικαστήριο (Μωραΐτη Θεοδώρα).

Εξώδικος συμβιβασμός για την καταβολή 

αποζημιώσεως λόγω φθοράς ΙΧΕ 

αυτοκινήτου εξαιτίας κακοτεχνίας 

οδοστρώματος.υπόθεση Χρυσάνθου 

Ανάργυρου

5 163/2014 Εξώδικος συμβιβασμός για την καταβολή 

αποζημιώσεως λόγω φθοράς ΙΧΕ 

αυτοκινήτου εξαιτίας κακοτεχνίας 

οδοστρώματος.υπόθεση Χρυσάνθου 

Ανάργυρου
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση της κ. 

Καραχάλιου Μαρία).

6 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
18/7/2014
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