
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 003085 13/1/2012 για συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στις 18/1/2012 και ώρα 12:00 και περίληψη των αποφάσεων που 

λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ' 
αριθμ. 179/2011 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών ( υποθ. Χαράλαμπος 
Βλάχος - Αμοιβή για χειρισμό υπόθεσης 
απαλλοτριώσεως φ.3312 ) 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

4/2012 Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ' αριθμ. 
179/2011 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών ( υποθ. Χαράλαμπος 
Βλάχος - Αμοιβή για χειρισμό υπόθεσης 
απαλλοτριώσεως φ.3312 ) 

Έγκριση ή μη ανάθεσης σύνταξης 
συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης 
θέσεων στάθμευσης σε ακίνητο του Δήμου 
σε συμβολαιογράφο. 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

5/2012 Έγκριση ανάθεσης σύνταξης 
συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης 
θέσεων στάθμευσης σε ακίνητο του Δήμου 
σε συμβολαιογράφο. 

Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 223/2011 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

6/2012 Νέα ημερ/νία διεξαγωγής του διαγωνισμού η 
24/01/2012  για το έργο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ         
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ" 

Έγκριση ή μη του από 20/12/2011 πρακτικού 
της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο : 
"Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων 
Δήμου Αμαρουσίου". 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

7/2012 Έγκριση του από 20/12/2011 πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο : 
"Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων 
Δήμου Αμαρουσίου". 

Καταβολή τρίμηνων αποδοχών στην πρώην 
υπάλληλο του Δήμου μας Μαργαρίτα 
Καλοζύμη του Νικολάου, κλάδου ΠΕ 
Τοπογράφων Μηχανικών με  βαθμό Β΄. 

1 8/2012 Καταβολή τρίμηνων αποδοχών στην πρώην 
υπάλληλο του Δήμου μας Μαργαρίτα 
Καλοζύμη του Νικολάου, κλάδου ΠΕ 
Τοπογράφων Μηχανικών με  βαθμό Β΄. 

Καταβολή αμοιβής και εξόδων σε 
δικηγόρους για παράσταση στα Δικαστήρια.

2 9/2012 Καταβολή αμοιβής και εξόδων σε 
δικηγόρους για παράσταση στα Δικαστήρια.

Άσκηση ή μη ενώπιον του Εφετείου Αθηνών 
αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής 
μονάδος αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως μετά την υπ' αριθμ. 
629/2011 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών περί καθορισμού 
προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως 
(υπόθεση Γερανίου - Ψαρρού κ.λπ.). 

3 10/2012 Άσκηση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών 
αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής 
μονάδος αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως μετά την υπ' αριθμ. 
629/2011 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών περί καθορισμού 
προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως 
(υπόθεση Γερανίου - Ψαρρού κ.λπ.). 

Αποδοχή ή μη της υπ' αριθμ. πρωτ. 
96509/28.12.2011 ένστασης της εταιρείας 
"ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε." 
κατά του Πρακτικού Διενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος 
έτους 2011. 

4 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Διεξαγωγή Α' φάσης - Αποσφράγιση 
φακέλων συμμετοχής - Φανερής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση ογδόντα εννέα (89) 
κοινοχρήστων χώρων με σκοπό την 
εγκατάσταση ογδόντα εννέα (89) 
στεγάστρων στάσεων λεωφορείων ΟΑΣΑ και 
Δημοτικής Συγκοινωνίας και την προβολή 
υπαίθριας διαφήμισης (ν. 2946/2001, ΚΥΑ 
52138/2003, ν. 2696/99, ν.2669/98 κ.λ.π ). 

5 11/2012 Διεξαγωγή Α' φάσης - Αποσφράγιση 
φακέλων συμμετοχής - Φανερής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση ογδόντα εννέα (89) 
κοινοχρήστων χώρων με σκοπό την 
εγκατάσταση ογδόντα εννέα (89) 
στεγάστρων στάσεων λεωφορείων ΟΑΣΑ και 
Δημοτικής Συγκοινωνίας και την προβολή 
υπαίθριας διαφήμισης (ν. 2946/2001, ΚΥΑ 
52138/2003, ν. 2696/99, ν.2669/98 κ.λ.π ). 

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
19/1/2012
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