
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 035462 25/4/2013 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 29/04/2013 και ώρα 09:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για τη συνδρομή στο 

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - 

Προαγωγής Υγείας (Πρώην Διαδημοτικό 

Δίκτυο Υγείας) για το έτος 2013

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

50/2013 Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για τη συνδρομή στο 

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - 

Προαγωγής Υγείας (Πρώην Διαδημοτικό 

Δίκτυο Υγείας) για το έτος 2013

Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 

τελεσίδικων αποφάσεων(υποθ. Βλάχου 

Χαρ.).

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

51/2013 Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικων 

αποφάσεων(υποθ. Βλάχου Χαρ.).

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθμ. 165/2013 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(διαδικασία εργατικών διαφορών).

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

52/2013 Μη άσκηση  ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθμ. 165/2013 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(διαδικασία εργατικών διαφορών).

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

53/2013 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013.

 Αντιλογισμοί δεσμεύσεων πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου  Αμαρουσίου 

oικονομικού έτους 2013 (από τους Κ.Α. 

80-81.... και την διάθεσή τους σε 

αντίστοιχους Κ.Α. 80-83...) λόγω 

χρηματοδότησής τους

1 54/2013  Αντιλογισμοί δεσμεύσεων πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου  Αμαρουσίου 

oικονομικού έτους 2013 (από τους Κ.Α. 

80-81.... και την διάθεσή τους σε 

αντίστοιχους Κ.Α. 80-83...) λόγω 

χρηματοδότησής τους

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013.

2 55/2013 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2013.

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού δικαστικής 

απόφασης (διαδικασία ασφαλιστικών 

μέτρων).

3 56/2013 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 

δικαστικής απόφασης (διαδικασία 

ασφαλιστικών μέτρων).
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού δικαστικής 

απόφασης (διαδικασία ασφαλιστικών 

μέτρων). (Μπίκου Κωνσταντίνα)

4 57/2013 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 

δικαστικής απόφασης (διαδικασία 

ασφαλιστικών μέτρων). (Μπίκου 

Κωνσταντίνα)

Εισήγηση για διάθεση πίστωσης για 

καταβολή επιδικασθέντος ποσού 

δικαστικής απόφασης (διαδικασία 

ασφαλιστικών μέτρων).

5 58/2013 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 

δικαστικής απόφασης (διαδικασία 

ασφαλιστικών μέτρων).

Καθαρισμός και αποψίλωση κοινόχρηστων 

χώρων και οικοπέδων για λόγους 

πυροπροστασίας συνολικού 

προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

6 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εισήγηση - Γνωμοδότηση για ανάθεση 

χειρισμού δικαστικής υπόθεσης σε 

"εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω της ιδιαίτερης 

σημασίας της και της απαιτούμενης 

εξειδικευμένης γνώσης για τον χειρισμό 

της.

7 59/2013  Ανάθεση χειρισμού δικαστικής υπόθεσης 

σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω της 

ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό της.

Επικαιροποίηση μελετών και τευχών 

δημοπράτησης για την κατασκευή 

βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 580 του 

Δήμου Αμαρουσίου.

8 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο 

"Ανακατασκευή Κεντρικών Οδών"

9 60/2013 Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο 

"Ανακατασκευή Κεντρικών Οδών"

Ανάθεση ή μη σύνταξης μελέτης "τεχνική 

μελέτη στο Ο.Τ. 31 για την ανέργεση νέου 

σχολικού συγκροτήματος 8ου Γυμνασίου - 

9ου Λυκείου

10 61/2013 Ανάθεση σύνταξης μελέτης "γεωτεχνική 

μελέτη στο Ο.Τ. 31 για την ανέργεση νέου 

σχολικού συγκροτήματος 8ου Γυμνασίου - 

9ου Λυκείου

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιούμενης εδαφικής εκτάσεως στη 

θέση "Άγιος Θωμάς" στο Ο.Τ. Γ 821 με 

αριθμό κτηματογράφησης 0410 (υπόθ. 

Δασκαλόπουλου Φωτίου, Δασκαλόπουλου 

Κων/νου και Δασκαλόπουλου Γεωργίου)

11 62/2013 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιούμενης εδαφικής εκτάσεως στη 

θέση "Άγιος Θωμάς" στο Ο.Τ. Γ 821 με 

αριθμό κτηματογράφησης 0410 (υπόθ. 

Δασκαλόπουλου Φωτίου, Δασκαλόπουλου 

Κων/νου και Δασκαλόπουλου Γεωργίου)

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιούμενης εδαφικής εκτάσεως στο 

Ο.Τ. 977, της περιοχής "Σωρός- Λάκκα 

Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. 

αρ. 010123 και 010125 (υπόθεση Τσιούνη 

Παρασκευή, Κοκκινάκη Μαριάνθη και 

Αλεξίου Αλέξανδρου)

12 63/2013 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιούμενης εδαφικής εκτάσεως στο 

Ο.Τ. 977, της περιοχής "Σωρός- Λάκκα 

Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. 

αρ. 010123 και 010125 (υπόθεση Τσιούνη 

Παρασκευή, Κοκκινάκη Μαριάνθη και 

Αλεξίου Αλέξανδρου)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Μαρία Λέκκα
29/4/2013
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