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ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  
041544 
31/8/2015 

TΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. 
Σταθούλης Σπυρίδων,Μαγιάκης Ελευθέριος, Καρλαύτης ∆ηµήτριος, Τσίγκας Ευθύµιος,Καρλατήρα 
Μαρία, Κάββαλος Νικόλαος,  Βελλής Αθανάσιος, Βλάχου-Σταµατάκη Ελένη,  Βλάχος Σπυρίδων 

(Σε περίπτωση κωλύµατος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τους αναπληρωτές σας). 

Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, Παπαδόπουλος Μιχαήλ,Φωτόπουλος Αθανάσιος, Κόκκαλης Βασίλειος, 
Γιαννακάκος Ηλίας,   

2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Σώµατος στις 4/9/2015 ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 13:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
(Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

*Επικύρωση Πρακτικού 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2015 

2. Έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών 
χρωµατοπωλείου 

3. Έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος διαγωνισµού για εργασίες κλαδέµατος υψηλών 
δένδρων 

4. Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προµήθεια ειδών 
σιδήρου και κιγκαλερίας 

5.  Κατακύρωση ή µη αναδόχου για την ανάθεση του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ο∆ΩΝ" 

6. Εξώδικος συµβιβασµός για ποσό αποζηµίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση της κ.Ευελπίδου Νίκης-
Νικολέττας) 

7. Εισήγηση για έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικων αποφάσεων 
8. Α. Άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος αγωγής , ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

κατά του Ν.Π.∆.∆  Ι.Ν Αγ. ∆ηµητρίου Ψυρρή, για τη διόρθωση κτηµατολογικής εγγραφής για το 
ακίνητο που ευρίσκεται στη πλατεία Σπύρου Λέκκα και των οδών Σίνα - Ιονίων Νήσων- Αγ. 
Κων/νου 42 στο Μαρούσι ( χώρος Λειτουργίας  Κινηµατογράφου Μίµη Φωτόπουλου)  και 
   Β. Ανάθεση ή µη χειρισµού µεµονωµένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός των 
υπηρετούντων δικηγόρων στο ∆ήµο Αµαρουσίου µε πάγια αντιµισθία, λόγω της απαιτούµενης 
εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας. 

9. Καταβολή αµοιβής και εξόδων σε δικηγόρους για παράσταση σε ∆ικαστήριο (Αµούργης 
Παντελής-"Αίτηση ακύρωσης Ελεήµονος  Εταιρίας" / Αµούργης Παντελής-"Αίτηση ακύρωσης 
∆ορύλαου Κλαπάκη" / Γιαννόπουλος Ιωάννης-"Παρέµβαση Πολιτών Αµαρουσίου κ.λπ 



 

10. Α. Άσκηση ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της µε αρ. 576/2015 απόφασης  του Εφετείου Αθηνών 
(Τµήµα 5ο) και    
Β. Ανάθεση χειρισµού µεµονωµένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός  
των υπηρετούντων δικηγόρων στο ∆ήµο Αµαρουσίου µε πάγια αντιµισθία,   λόγω της 
απαιτούµενης εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας 

11. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού για την εύρεση  κατάλληλου 
ακινήτου στην Βορειοανατολική πλευρά του ∆ήµου Αµαρουσίου για τη εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Τµήµατος Αστικού Πρασίνου της ∆ιεύθυνσης  Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και του 
Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων & Ανακυκλώσιµων Υλικών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αµαρουσίου 

12. Έγκριση ή µη ανάθεσης χειρισµού µεµονωµένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός των 
υπηρετούντων δικηγόρων στο ∆ήµο Αµαρουσίου µε πάγια αντιµισθία, λόγω της απαιτούµενης 
εξειδικευµένης γνώσης (Υπόθεση: Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών - ΙΓΕ). 

13. Έγκριση ή µη άσκησης ενδίκου βοηθήµατος - µηνυτήριας αναφοράς για κλοπή 
14. Έγκριση ή µη άσκησης ενδίκου βοηθήµατος-µηνυτήριας αναφοράς για φθορά δηµοτικής 

περιουσίας 
15. Έγκριση ή µη υποβολής µηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων (φθορά δηµοτικής περιουσίας και 

κλοπή ποδηλάτων) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

* Γραφείο ∆ηµάρχου 
* Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου 
* Ιδιαίτερο Γραµµατέα ∆ηµάρχου 
* Γραφείο Αντιδηµάρχων 
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου  
* ∆/νσεις ∆ήµου 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


