
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 013564 20/2/2012 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 24/2/2012 και ώρα 13:00 και περίληψη των αποφάσεων που 
λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Έγκριση ή μη ασκήσεως ενώπιον του VI 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αιτήσεως για την ανάκληση της υπ' αριθμ. 
68/2012 πράξης του Ζ' Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία εκρίθη 
ότι κωλύεται η περαιτέρω εξέλιξη του 
διαγωνισμού με τίτλο: "Εφαρμογή και 
Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης σε περιοχές του ∆ήμου 
Αμαρουσίου". 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

29/2012 Έγκριση ασκήσεως ενώπιον του VI 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αιτήσεως για την ανάκληση της υπ' αριθμ. 
68/2012 πράξης του Ζ' Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία εκρίθη 
ότι κωλύεται η περαιτέρω εξέλιξη του 
διαγωνισμού με τίτλο: "Εφαρμογή και 
Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης σε περιοχές του ∆ήμου 
Αμαρουσίου". 

Εκμίσθωση αιθουσών εκδηλώσεων 
∆ημοτικού Καταστήματος. 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

30/2012 Εκμίσθωση αιθουσών εκδηλώσεων 
∆ημοτικού Καταστήματος. 

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για την εκτίμηση ακινήτων 
στο πλαίσιο αποκατάστασης 
ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας σε τράπεζα γης 
του ∆ήμου Αμαρουσίου 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

31/2012 Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής για την εκτίμηση ακινήτων 
στο πλαίσιο αποκατάστασης 
ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας σε τράπεζα γης 
του ∆ήμου Αμαρουσίου 

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού του ∆ήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2012 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

32/2012 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού του ∆ήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2012 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
προσκυρούμενης εδαφικής εκτάσεως στο 
Ο.Τ. 902, της περιοχής "Σωρός- Λάκκα 
Κόττου" του ∆ήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 
011315 (υπόθεση Βλαχογιάννης Αθανάσιος, 
Ιωάννου Παναγιώτης) 

1 33/2012 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
προσκυρούμενης εδαφικής εκτάσεως στο 
Ο.Τ. 902, της περιοχής "Σωρός- Λάκκα 
Κόττου" του ∆ήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 
011315 (υπόθεση Βλαχογιάννης Αθανάσιος, 
Ιωάννου Παναγιώτης) 

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού του ∆ήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2012 

2 34/2012 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού του ∆ήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2012 

Ορισμός υπαλλήλου διαχείρισης Πάγιας 
Προκαταβολής οικονομικού έτους 2012 

3 35/2012 Ορισμός υπαλλήλου διαχείρισης Πάγιας 
Προκαταβολής οικονομικού έτους 2012 

Έγκριση συνδρομής στo περιοδικό 
"Ο∆ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ -  
Έντυπη & Ηλεκτρονική Εργατική & 
Ασφαλιστική Νομοθεσία & Νομολογία, 
Αγορανομικές & Υγειονομικές ∆ιατάξεις 

4 36/2012 Έγκριση συνδρομής στo περιοδικό 
"Ο∆ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ -  
Έντυπη & Ηλεκτρονική Εργατική & 
Ασφαλιστική Νομοθεσία & Νομολογία, 
Αγορανομικές & Υγειονομικές ∆ιατάξεις 

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' 
αρ.8728/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 7ο 
Μονομελές ). 

5 37/2012 Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ' 
αρ.8728/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 7ο 
Μονομελές ) 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
28/2/2012
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