
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 042411 31/5/2012 για συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στις 5/6/2012 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 δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2012 

1 85/2012 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2012 

Έγκριση ή μη ασκήσεως ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος - 
Επταμελούς Συνθέσεως) αιτήσεως για 
αναθεώρηση της υπ' αριθμ. 1502/2012 
Απόφασης του VI Τμήματος, με την οποία 
απορρίφθηκε η από 24.02.2012 αίτηση 
ανάκλησης του Δήμου Αμαρουσίου κατά της 
υπ' αριθμ. 68/2012 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου, 
με την οποία είχε κριθεί ότι κωλύεται η 
περαιτέρω εξέλιξη του διαγωνισμού με τίτλο: 
"Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος 
Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε περιοχές του 
Δήμου Αμαρουσίου" 

2 86/2012 Έγκριση ασκήσεως ενώπιον του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος - Επταμελούς 
Συνθέσεως) αιτήσεως για αναθεώρηση της 
υπ' αριθμ. 1502/2012 Απόφασης του VI 
Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε η από 
24.02.2012 αίτηση ανάκλησης του Δήμου 
Αμαρουσίου κατά της υπ' αριθμ. 68/2012 
Πράξης του Ζ' Κλιμακίου, με την οποία είχε 
κριθεί ότι κωλύεται η περαιτέρω εξέλιξη του 
διαγωνισμού με τίτλο: "Εφαρμογή και 
Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης σε περιοχές του Δήμου 
Αμαρουσίου" 

΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών , 
πολυμηχανημάτων , φαξ , φωτοτυπικών κλπ

3 87/2012 ΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών , 
πολυμηχανημάτων , φαξ , φωτοτυπικών κλπ

Εισήγηση για διάθεση πίστωσης για 
καταβολή δικαστικών εξόδων τελεσίδικης 
απόφασης 

4 88/2012 Διάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικών 
εξόδων τελεσίδικης απόφασης 

Εισήγηση για διάθεση πίστωσης για 
καταβολή δικαστικών εξόδων. 

5 89/2012 Διάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικών 
εξόδων. 

Εισήγηση για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου 
κατά της υπ. αρ. 14335/2011 απόφασης 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (6ο 
Μονομελές) που αφορά υποχρέωση του 
Δήμου Αμαρουσίου για πληρωμή 
αποζημίωσης προς τις κ.κ. Μαρία Ιωακείμ 
και Μυρσίνης Ιωακείμ για υλικές ζημίες που 
προκλήθηκαν στο όχημα της πρώτης λόγω 
πλημμελούς συντηρήσεως του 
οδοστρώματος δημοτικής οδού (συμβολή 
των οδών Σωρού και Αγ. Αθανασίου) του 
Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Μαρία 
Ιωακείμ και Μυρσίνη Ιωακείμ) 

6 90/2012 Mη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ. αρ. 
14335/2011 απόφασης Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (6ο Μονομελές) που 
αφορά υποχρέωση του Δήμου Αμαρουσίου 
για πληρωμή αποζημίωσης προς τις κ.κ. 
Μαρία Ιωακείμ και Μυρσίνης Ιωακείμ για 
υλικές ζημίες που προκλήθηκαν στο όχημα 
της πρώτης λόγω πλημμελούς συντηρήσεως 
του οδοστρώματος δημοτικής οδού 
(συμβολή των οδών Σωρού και Αγ. 
Αθανασίου) του Δήμου Αμαρουσίου. 
(υπόθεση Μαρία Ιωακείμ και Μυρσίνη 
Ιωακείμ) 

Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε εταιρία 
περισυλλογής και απομάκρυνσης 
εγκαταλελειμένων οχημάτων από το Δήμο 
μας. 

7 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
05/06/2012
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