
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 

ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 026684 6/4/2012 για συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στις 10/4/2012 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 

Άσκηση ή μη ανταγωγής επί της από 15 
Μαρτίου 2011 αγωγής των Μιχαήλ Σκούρου, 
Σοφίας Πολυχρονιάδου κλπ, η οποία 
συζητείται ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 
22 Μαΐου 2012 και αφορά στην αναγνώριση 
δικαιωμάτων κυριότητας επί ακινήτου 
εμβαδού 56,42 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα
της διανοιγείσας προ αμνημονεύτων ετών 
οδού Πεντέλης, η οποία παραχωρήθηκε σε 
κοινή χρήση προς εξυπηρέτηση των 
ευρισκόμενων εντός του υπ' αριθμ. 30 Ο.Τ. 
ιδιοκτησιών. 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

60/2012 Άσκηση  ανταγωγής επί της από 15 Μαρτίου
2011 αγωγής των Μιχαήλ Σκούρου, Σοφίας 
Πολυχρονιάδου κλπ, η οποία συζητείται 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 22 Μαΐου 2012 
και αφορά στην αναγνώριση δικαιωμάτων 
κυριότητας επί ακινήτου εμβαδού 56,42 τ.μ., 
το οποίο αποτελεί τμήμα της διανοιγείσας 
προ αμνημονεύτων ετών οδού Πεντέλης, η 
οποία παραχωρήθηκε σε κοινή χρήση προς 
εξυπηρέτηση των ευρισκόμενων εντός του 
υπ' αριθμ. 30 Ο.Τ. ιδιοκτησιών. 

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' 
αριθμ. 8314/2011 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 18ο Τριμελές
) ( υποθ. Αγγελικής Κολοβού ). 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

61/2012 Άσκηση  ενδίκου μέσου κατά της υπ' αριθμ. 
8314/2011 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα 18ο Τριμελές
) ( υποθ. Αγγελικής Κολοβού ). 

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με 
αριθμό 16269/2011 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 7ο
Μονομελές. 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

62/2012 Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με 
αριθμό 16269/2011 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 7ο
Μονομελές. 

Διάθεση πίστωσης προς καταβολή 
δικαστικών εξόδων τελεσίδικης απόφασης 
Δικαστηρίου υπ.αρ.473/2011 Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών σε συνδυασμό με την 
υπ.αρ.30/2008 απόφαση  Δημοτικού 
Συμβουλίου.(υποθ.Δήμητρας και 
Παναγιώτας Παγώνα)Φ 2752 

1 63/2012 Διάθεση πίστωσης προς καταβολή 
δικαστικών εξόδων τελεσίδικης απόφασης 
Δικαστηρίου υπ.αρ.473/2011 Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών σε συνδυασμό με την 
υπ.αρ.30/2008 απόφαση  Δημοτικού 
Συμβουλίου.(υποθ.Δήμητρας και 
Παναγιώτας Παγώνα)Φ 2752 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημιώσεως προσκυρούμενης και 
αποζημιούμενης εδαφικής εκτάσεως με 
επικείμενα στο Ο.Τ. Γ 813 της περιοχής 
"Άγιος Θωμάς" του Δήμου Αμαρουσίου με 
κτημ. αρ. 0324 (υπόθεση Φιλανθρωπικό 
Σωματείο "Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος- 
πρώην ιδιοκτήτες Πλαγιαννάκος Αναστάσιος 
κλπ") Φ. 4047 

2 64/2012 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημιώσεως προσκυρούμενης και 
αποζημιούμενης εδαφικής εκτάσεως με 
επικείμενα στο Ο.Τ. Γ 813 της περιοχής 
"Άγιος Θωμάς" του Δήμου Αμαρουσίου με 
κτημ. αρ. 0324 (υπόθεση Φιλανθρωπικό 
Σωματείο "Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος- 
πρώην ιδιοκτήτες Πλαγιαννάκος Αναστάσιος 
κλπ") Φ. 4047 

Εγκριση δαπανών για την καταβολή εξόδων 
κίνησης στους τεχνικούς υπαλλήλους του 
Δήμου Αμαρουσίου για τους μήνες από 
Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο 2011 

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Eγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2012 

4 65/2012 Eγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2012 

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων Π.Ο.Ε. 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου  
οικονομικού έτους 2012 

5 66/2012 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων Π.Ο.Ε. 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου  
οικονομικού έτους 2012 

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
25/4/2012
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