
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 051977 28/6/2012 για συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στις 2/7/2012 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 τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισµού για εργασίες καθαρισµού και 
αποψίλωσης κοινοχρήστων  χώρων και 
οικοπέδων του ∆ήµου Αµαρουσίου. 

1 107/2012 ΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για δαπάνες 
καθαρισµού οικοπέδων 

 Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά υπ' 
αρ.686/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αµαρουσίου. 

2 108/2012  Άσκηση ενδίκου µέσου κατά υπ' 
αρ.686/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αµαρουσίου. 

 Ανάθεση χειρισµού µεµονωµένης  
δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο, λόγω της 
απαιτούµενης εξειδικευµένης γνώσης. 

3 109/2012  Ανάθεση χειρισµού µεµονωµένης  
δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο, λόγω της 
απαιτούµενης εξειδικευµένης γνώσης. 

 Εισήγηση για διάθεση πίστωσης για 
καταβολή επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικης 
απόφασης. 

4 110/2012  ∆ιάθεση πίστωσης για καταβολή 
επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικης 
απόφασης. 

Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της υπ' 
άριθµ. 40/2011 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Γ΄ αγωγή 
Χαράλαµπου Βλάχου - Αµοιβή για χειρισµό 
υπόθεσης απαλλοτριώσεως  - αφορά αµοιβή 
ως πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου για 
καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδας  κατά 
ταµείου παρακαταθηκών και δανειών - 
απαλλοτρίωση το επί των οδών Αλαµάνας, 
∆οξάτου και ∆ελφών Ο.Τ.  510 & 505 
ακινήτων για την κατασκευή θέσεων  
στάθµευσης και κτιριων για εξυπηρέτηση 
πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών, καθώς 
και για την στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου - 
αιτούµενο ποσό αγωγής  € 71.380,39). 

5 111/2012 Άσκηση  ένδικου µέσου κατά της υπ' άριθµ. 
40/2011 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Γ΄ αγωγή 
Χαράλαµπου Βλάχου - Αµοιβή για χειρισµό 
υπόθεσης απαλλοτριώσεως  - αφορά αµοιβή 
ως πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου για 
καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδας  κατά 
ταµείου παρακαταθηκών και δανειών - 
απαλλοτρίωση το επί των οδών Αλαµάνας, 
∆οξάτου και ∆ελφών Ο.Τ.  510 & 505 
ακινήτων για την κατασκευή θέσεων  
στάθµευσης και κτιριων για εξυπηρέτηση 
πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών, καθώς 
και για την στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου - 
αιτούµενο ποσό αγωγής  € 71.380,39). 

 Άσκηση ή µη ένδικου µέσου κατά της µε 
αριθµό 4.126/2011 απόφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τµήµα (17ο 
Τριµελές). 

6 112/2012 Μη  άσκηση  ένδικου µέσου κατά της µε 
αριθµό 4.126/2011 απόφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τµήµα (17ο 
Τριµελές). 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Εισήγηση για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 
κατά της υπ. αρ. 362/2012 απόφασης 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική 
∆ιαδικασία Απαλλοτριώσεων) που αφορά 
καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος 
αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας ακινήτου στο 
Ο.Τ. 661 της περιοχής "Πέλικας- Ψαλίδι" του 
∆ήµου Αµαρουσίου και αναγνώριση 
δικαιούχων της ανωτέρω αποζηµίωσης 
καθώς και επιδίκαση δικαστικών εξόδων. 
(υπόθεση Στρουσοπούλου Ελένη κλπ) Φ. 
533 

7 113/2012 Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ. αρ. 
362/2012 απόφασης Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική ∆ιαδικασία 
Απαλλοτριώσεων) που αφορά καθορισµό 
προσωρινής τιµής µονάδος αποζηµίωσης 
λόγω ρυµοτοµίας ακινήτου στο Ο.Τ. 661 της 
περιοχής "Πέλικας- Ψαλίδι" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου και αναγνώριση δικαιούχων της 
ανωτέρω αποζηµίωσης καθώς και επιδίκαση 
δικαστικών εξόδων. (υπόθεση 
Στρουσοπούλου Ελένη κλπ) Φ. 533 

Καταβολή τρίµηνων αποδοχών στην πρώην 
δικηγόρο του ∆ήµου µας µε σχέση έµµισθης 
εντολής Τσίνα-Ντώνα Παναγιώτα του 
Νικολάου 

8 114/2012 Καταβολή τρίµηνων αποδοχών στην πρώην 
δικηγόρο του ∆ήµου µας µε σχέση έµµισθης 
εντολής Τσίνα-Ντώνα Παναγιώτα του 
Νικολάου 

 Καταβολή αµοιβής και εξόδων σε 
πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου. 

9 115/2012  Καταβολή αµοιβής και εξόδων σε 
πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου. 

 Εισήγηση για διάθεση πίστωσης για 
καταβολή δικαστικών εξόδων. 

10 116/2012 ∆ιάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικών 
εξόδων. 

 Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά υπ' 
αρ.483/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αµαρουσίου. 

11 117/2012  Άσκηση ενδίκου µέσου κατά υπ' 
αρ.483/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αµαρουσίου. 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Μαρία Λέκκα 
4/7/2012 
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