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ΠΡΟΣ 

1) 

2) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  31/5/2012 

ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. 

ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.  

Αθανάσιος Βλαχοπιώτης, Γεώργιος Ιατρίδης, Βασίλειος Κόκκαλης 

Νικόλαος Αλεπούς, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Νικόλαος Κάββαλος, ∆ηµήτριος Καρλαύτης, 
∆ηµήτριος Σµυρνής, Αικατερίνη Αναστασιάδου, Ελευθέριος Μαγιάκης, Μαρία Καρανάσιου 
(Σε περίπτωση κωλύµατος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τους αναπληρωτές σας). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Σώµατος στις 5/6/2012 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 13:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. 
Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2012 

2. 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 ∆ήµου 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 ∆ήµου Αµαρουσίου" 

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

4. Εισήγηση για διάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικών εξόδων τελεσίδικης απόφασης 
5. Εισήγηση για διάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικών εξόδων. 
6. Εισήγηση για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά της υπ. αρ. 14335/2011 απόφασης ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών (6ο Μονοµελές) που αφορά υποχρέωση του ∆ήµου 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 ∆ήµου Αµαρουσίου. 
(υπόθεση Μαρία Ιωακείµ και Μυρσίνη Ιωακείµ) 

7. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε εταιρία περισυλλογής και αποµάκρυνσης εγκαταλελειµένων 
οχηµάτων από το ∆ήµο µας. 



 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

* Γραφείο ∆ηµάρχου 
* Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου 
* Ιδιαίτερο Γραµµατέα ∆ηµάρχου 
* Γραφείο Αντιδηµάρχων 
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου  
* ∆/νσεις ∆ήµου 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ : 


