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ΑΡ. ΠΡΩΤ. :051977 

ΠΡΟΣ 

1) 

ΜΑΡΟΥΣΙ :  28/6/2012 

TΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. 
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). 

Αθανάσιος Βλαχοπιώτης, Γεώργιος Ιατρίδης, Βασίλειος Κόκκαλης 
2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Σώµατος στις 2/7/2012 ηµέρα ∆ευτέρα 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 τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για 

εργασίες καθαρισµού και αποψίλωσης κοινοχρήστων  χώρων και οικοπέδων του ∆ήµου 
Αµαρουσίου. 

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

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

4.  Εισήγηση για διάθεση πίστωσης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικης απόφασης. 

5. 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). 

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

7. 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 

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



 

9.  Καταβολή αµοιβής και εξόδων σε πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου. 
10.  Εισήγηση για διάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικών εξόδων. 
11.  Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου κατά υπ' αρ.483/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου. 

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 : 


