
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 006729 24/1/2013 για συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στις 29/1/2013 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 

"Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή 
δεσµεύσεων έτους 2012" 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

3/2013 "Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή 
δεσµεύσεων έτους 2012" 

Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2013. 

1 4/2013 Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου 
οικονοµικού έτους 2013. 

Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αρ. 
57230/50127/11-1-2013 απόφασης του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 

2 5/2013 Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της υπ’ αρ. 
57230/50127/11-1-2013 απόφασης του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 

Άσκηση ή µη ενώπιον του Εφετείου Αθηνών 
αιτήσεως περί καθορισµού οριστικής τιµής 
µονάδος αποζηµιώσεως λόγω αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως µετά την υπ' αριθµ. 
753/2012 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών περί καθορισµού 
προσωρινής τιµής µονάδος αποζηµίωσης 
(υπόθεση Κοντορούπης Γεώργιος). 

3 6/2013 Άσκηση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών 
αιτήσεως περί καθορισµού οριστικής τιµής 
µονάδος αποζηµιώσεως λόγω αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως µετά την υπ' αριθµ. 
753/2012 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών περί καθορισµού 
προσωρινής τιµής µονάδος αποζηµίωσης 
(υπόθεση Κοντορούπης Γεώργιος). 

Ανάδειξη ή µη αναδόχου για το έργο : 
"Επισκευή & συντήρηση 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
σχολικών κτηρίων" 

4 7/2013 Ανάδειξη αναδόχου για το έργο : "Επισκευή 
& συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων" 

Ανάδειξη ή µη αναδόχου για το έργο : 
"Εναρµόνιση των βάθρων της πεζογέφυρας 
επί της οδού Γούναρη" 

5 8/2013 Ανάδειξη αναδόχου για το έργο : 
"Εναρµόνιση των βάθρων της πεζογέφυρας 
επί της οδού Γούναρη" 

 Τροποποίηση της υπ'αριθµ.135/2012 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που 
αφορά : "Ανάθεση  ή µη της µελέτης  µε 
τίτλο:" Ειδική Τεχνική µελέτη (µείωση της 
απόστασης  από το υφιστάµενο 
νεκροταφείο" 

6 9/2013  Τροποποίηση της υπ'αριθµ.135/2012 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που 
αφορά : "Ανάθεση  ή µη της µελέτης  µε 
τίτλο:" Ειδική Τεχνική µελέτη (µείωση της 
απόστασης  από το υφιστάµενο 
νεκροταφείο" 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Μαρία Λέκκα 
30/01/2013 

2 / 2 


