
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 097152 13/12/2013 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 17/12/2013 και ώρα 13:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

 Τροποποίηση της 267/2013 Απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής
Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

273/2013  Τροποποίηση της 267/2013 Απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής

Εισήγηση - Γνωμοδότηση για δικαστική 

εκπροσώπηση του Δήμου Αμαρουσίου και 

ανάθεση χειρισμού της σχετικής δικαστικής 

υπόθεσης σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό της. (Υπόθεση Έλεν συζ. 

Πήτερ Τσάιλντς κλπ κατά Δήμου 

Αμαρουσίου και κατά Ελληνικού Δημοσίου- 

Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών).

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

274/2013 Γνωμοδότηση για δικαστική εκπροσώπηση 

του Δήμου Αμαρουσίου και ανάθεση 

χειρισμού της σχετικής δικαστικής 

υπόθεσης σε "εξωτερικό" δικηγόρο, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό της. (Υπόθεση Έλεν συζ. 

Πήτερ Τσάιλντς κλπ κατά Δήμου 

Αμαρουσίου και κατά Ελληνικού Δημοσίου- 

Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου 

Τζιβελέκη Ευδοξίας, για την καταβολή της  

συνδρομής του Δήμου στο Διεθνή 

Οργανισμό ICLEI  για Οκτώβριο 2012 - 

Σεπτέμβριο 2013.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

275/2013 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου 

Τζιβελέκη Ευδοξίας, για την καταβολή της  

συνδρομής του Δήμου στο Διεθνή 

Οργανισμό ICLEI  για Οκτώβριο 2012 - 

Σεπτέμβριο 2013.

Απόδοση λογαριασμού πάγιας 

προκαταβολής έτους 2013 και επιστροφή 

αυτής

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

276/2013 Απόδοση λογαριασμού πάγιας 

προκαταβολής έτους 2013 και επιστροφή 

αυτής

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου

οικονομικού έτους 2013

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

277/2013 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου

οικονομικού έτους 2013

 Εκτακτες εργασίες καθαρισμού και 

μεταφοράς φερτών υλικών έπειτα από 

θεομηνία στις 3/12/2013

1 278/2013  Εκτακτες εργασίες καθαρισμού και 

μεταφοράς φερτών υλικών έπειτα από 

θεομηνία στις 3/12/2013

1 / 2



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Απευθείας ανάθεση ή μη του έργου με 

τίτλο: "Εκτέλεση επειγουσών εργασιών 

κλαδέματος  επικίνδυνων ψηλών δένδρων  

που παρουσίασαν επικινδυνότητα λόγω  

έντονων βροχοπτώδεων  και θυελλωδών 

ανέμων  από την θεομηνία  στις 3/12/13".

2 279/2013 Απευθείας ανάθεση  του έργου με τίτλο: 

"Εκτέλεση επειγουσών εργασιών 

κλαδέματος  επικίνδυνων ψηλών δένδρων  

που παρουσίασαν επικινδυνότητα λόγω  

έντονων βροχοπτώδεων  και θυελλωδών 

ανέμων  από την θεομηνία  στις 3/12/13".

Απευθείας ανάθεση ή μη του έργου με 

τίτλο: "Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης 

οδοστρωμάτων εγκαταστάσεων έπειτα 

από την θεομηνία στις 03/12/2013".

3 280/2013 Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: 

"Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης 

οδοστρωμάτων εγκαταστάσεων έπειτα 

από την θεομηνία στις 03/12/2013".

Απευθείας ανάθεση ή μη του έργου με 

τίτλο: "Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έπειτα από την 

θεομηνία στις 03/12/2013".

4 281/2013 Απευθείας ανάθεση  του έργου με τίτλο: 

"Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έπειτα από την 

θεομηνία στις 03/12/2013".

Απευθείας ανάθεση ή μη του έργου με 

τίτλο: "Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης 

υδραυλικών εγκαταστάσεων έπειτα από 

την θεομηνία στις 03/12/2013".

5 282/2013 Απευθείας ανάθεση  του έργου με τίτλο: 

"Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης 

υδραυλικών εγκαταστάσεων έπειτα από 

την θεομηνία στις 03/12/2013".

 Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία,λόγω της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης

6 283/2013  Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία,λόγω της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
17/12/2013
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