
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 069957 23/9/2011 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 29/9/2011 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 

συνεχιζόμενου Τεχνικού Προγράμματος 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2011

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

136/2011  Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

συνεχιζόμενου Τεχνικού Προγράμματος 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2011

 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2011

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

137/2011  Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2011

 Άσκηση ή μη ενώπιον της Επιτροπής του 

αρθρ. 152 του ν. 3463/2006 (Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων) προσφυγής [άρθρ. 

151 ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σε συνδυασμό 

με το άρθρ. 238 του ν. 3852/2010, καθώς 

και την υπ' αριθμ. 60 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 

(ΑΠ 74895/30.12.2010 σχετικά με τον 

έλεγχο νομιμότητας πράξεως ΟΤΑ μέχρι 

την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ] κατά της υπ' 

αριθμ. 34092/30926/21.09.2011 

αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 

την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 

124/2011 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

138/2011   Άσκηση ενώπιον της Επιτροπής του 

αρθρ. 152 του ν. 3463/2006 (Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων) προσφυγής [άρθρ. 

151 ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) σε συνδυασμό 

με το άρθρ. 238 του ν. 3852/2010, καθώς 

και την υπ' αριθμ. 60 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 

(ΑΠ 74895/30.12.2010 σχετικά με τον 

έλεγχο νομιμότητας πράξεως ΟΤΑ μέχρι 

την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ] κατά της υπ' 

αριθμ. 34092/30926/21.09.2011 

αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 

την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 

124/2011 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου.

 Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου επί της υπ' 

αρ. 16278/2010 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο 

Μονομελές).

1 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εισήγηση - Γνωμοδότηση για άσκηση ή μη 

ένδικου βοηθήματος και συγκεκριμένα 

αίτησης ακύρωσης της υπ' αρ. 

71338/Δ4/24.6.2011 (δημοσιευθείσας στο 

ΦΕΚ τ. Β' 1573/27-6-2011) απόφασης της 

Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων "Υποβιβασμός, 

Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών 

Σχολείων και 

Νηπιαγωγείων", καθώς και κάθε άλλης 

προγενέστερης ή μεταγενέστερης 

συναφούς εκτελεστής πράξης

2 139/2011 Εισήγηση - Γνωμοδότηση για  την άσκηση 

ένδικου βοηθήματος και συγκεκριμένα 

αίτησης ακύρωσης της υπ' αρ. 

71338/Δ4/24.6.2011 (δημοσιευθείσας στο 

ΦΕΚ τ. Β' 1573/27-6-2011) απόφασης της 

Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

και Θρησκευμάτων "Υποβιβασμός, 

Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών 

Σχολείων και Νηπιαγωγείων", καθώς και 

κάθε άλλης προγενέστερης ή 

μεταγενέστερης συναφούς εκτελεστής 

πράξης
Υποβολή ή μη μηνυτήριας αναφοράς3 140/2011 Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς

Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο : 

"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

4 141/2011 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο : 

"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"
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Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Ανάθεση ή μη της μελέτης με τίτλο: 

"Σύνταξη μελέτης γεωλογικής 

καταλληλότητας κτήματος Καρέλλα"

5 142/2011 Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: "Σύνταξη 

μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας 

κτήματος Καρέλλα"

Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια υλικών συντήρησης & 

επισκευής Δημοτικού δικτύου ύδρευσης

6 143/2011 Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια υλικών συντήρησης & 

επισκευής Δημοτικού δικτύου ύδρευσης

Έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 4/2011 

Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας του 

Δήμου Αμαρουσίου και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: 

"Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων σε 

ΧΥΤΑ"

7 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Αποδοχή ή μη των υπ' αριθμ. πρωτ. 

052115/13.07.2011 και 

052120/13.07.2011 ενστάσεων των 

Γεωργίου Μεταξά Ε.Δ.Ε. και "ΔΑΜΩΝ 

Α.Τ.Ε" αντίστοιχα κατά του από 

07.07.2011 Πρακτικού 2ης Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 

"Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο 

Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου"

8 144/2011 Αποδοχή της από 29/09/2011 

γνωμοδότησης της Επιτροπής 

Διαγωνισμού για το έργο : "Κατασκευή 

βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 285 του 

Δήμου Αμαρουσίου"

Ανάθεση ή μη της μελέτης με τίτλο: 

"Σύνταξη στρατηγικής μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων τοπικού 

ρυμοτομικού κτήματος Καρέλλα"

9 145/2011 Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: "Σύνταξη 

στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων τοπικού ρυμοτομικού 

κτήματος Καρέλλα"

Έγκριση ανάθεσης εργασίας παροχής 

ενεργειακών υπηρεσιών στο σχολικό 

συγκρότημα 2ου Γυμνασίου - 2ου Λυκείου

10 146/2011 Έγκριση ανάθεσης εργασίας παροχής 

ενεργειακών υπηρεσιών στο σχολικό 

συγκρότημα 2ου Γυμνασίου - 2ου Λυκείου

Έγκριση ανάθεσης εργασίας παροχής 

ενεργειακών υπηρεσιών στο 1ο Γυμνάσιο

11 147/2011 Έγκριση ανάθεσης εργασίας παροχής 

ενεργειακών υπηρεσιών στο 1ο Γυμνάσιο

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

(Ε.Συβρή)

12 148/2011 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

(Ε.Συβρή)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

(Γ.Βουγαλέρη)

13 149/2011 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

(Γ.Βουγαλέρη)

 Δικαστικός συμβιβασμός - κατάργηση 

δίκης με 1) Αλεξάνδρα Μάρκου - 

Κοτζιαβρά & 2) Γεωργία Χαρμπή - 

Κοτζιαβρά. Σχετική εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο.

14 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των δικαστικών εξόδων 

των έμμισθων δικηγόρων του Δήμου

15 150/2011  Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των δικαστικών εξόδων 

των έμμισθων δικηγόρων του Δήμου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ρένα Ιορδάνου
3/10/2011
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