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ΠΡΟΣ
1) TΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.
Σταθούλης Σπυρίδων,Μαγιάκης Ελευθέριος, Καρλαύτης ∆ηµήτριος, Τσίγκας Ευθύµιος,Καρλατήρα
Μαρία, Κάββαλος Νικόλαος, Βελλής Αθανάσιος, Βλάχου-Σταµατάκη Ελένη, Βλάχος Σπυρίδων
(Σε περίπτωση κωλύµατος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τους αναπληρωτές σας).
2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.
Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, Παπαδόπουλος Μιχαήλ,Φωτόπουλος Αθανάσιος, Κόκκαλης Βασίλειος,
Γιαννακάκος Ηλίας,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Έκτακτη συνεδρίαση του Σώµατος στις 28/11/2014 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου75 παρ.6 εδ.Β του Ν.3852/2010 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), λόγω αναβολής της 52ης Συνεδρίασης την 27-11-14
δεδοµένης της παναττικής απεργίας που ανακοινώθηκε για την ίδια ηµέρα, λόγω του έκτακτου των
παρακάτω θεµάτων για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. ΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προµήθεια
οικοδοµικών υλικών, ξυλείας, ειδών σιδήρου, αλουµινίου και ελαιοχρωµατισµών, για συντήρηση
και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων.
2. ΄Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προµήθεια επιβατικού
αυτοκινήτου για τις µετακινήσεις του ∆ηµάρχου Αµαρουσίου
3.
Κατακύρωση ή µη αναδόχου για την ανάθεση του έργου "∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"
4. Καταβολή αµοιβής και εξόδων σε δικηγόρους για παράσταση στα ∆ικαστήρια (Γιαννόπουλος
Ιωάννης).
5. Εξώδικος συµβιβασµός για την έγκριση καταβολής ποσού αποζηµίωσης λόγω της ζηµίας που
υπέστη το υπ' αριθµ. κυκλοφορίας ΖΖΚ 5775 ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας PENCO ΕΠΕ από
πτώση δένδρου επί της οδού Νεαπόλεως αρ. 84
6.
Eγκριση ή µη εντάλµατος προπληρωµής για την ρυµούλκηση των οχηµάτων του ∆ήµου
Αµαρουσίου, λόγω βλαβών από τη διέλευση στον Χ.Υ.Τ.Α
7. Απευθείας ανάθεση ή µη του έργου µε τίτλο: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΥΤΩΡΙΟΥ"
8. Επιµήκυνση ή µη της χρονικής διάρκειας της µε αριθ. πρωτ. 95125/20113 σύµβασης
9. ΄Eγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος διαγωνισµού για τη συγκρότηση και λειτουργία
Φιλαρµονικής ορχήστρας, για συµµετοχή σε εκδηλώσεις του ∆ήµου Αµαρουσίου »
10. ΄Eγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος διαγωνισµού για την οργάνωση και λειτουργία
τµηµάτων διδασκαλίας κεραµικής

11. Eγκριση καταβολής αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας της ιδιοκτησίας µε ΚΑ Κτηµατογράφησης
0726, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ834, θέση "Άγιος Θωµάς" ∆ήµου Αµαρουσίου (Υπόθεση Γ,.
Πρέσσα) δυνάµει των υπ' αριθµ. 1410/2005 και 521/2014 αποφάσεων του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ' αριθµ. 2919/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ :
* Γραφείο ∆ηµάρχου
* Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου
* Ιδιαίτερο Γραµµατέα ∆ηµάρχου
* Γραφείο Αντιδηµάρχων
* Συµβούλους κ. ∆ηµάρχου
* ∆/νσεις ∆ήµου

