
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 026132 29/4/2014 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 05/05/2014 και ώρα 10:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

 «΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις 

υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus »

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

81/2014  «΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις 

υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus »

Εισήγηση καταβολής των απαιτούμενων 

εξόδων για την καταχώρηση στο 

Κτηματολόγιο Αμαρουσίου της υπ. αρ. 

5/1999 Πράξεως Αναλογισμού 

Αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της Δ/νσης 

Πολεοδομίας Αμαρουσίου, η οποία 

κυρώθηκε με την υπ. αρ. 8403/721/05 

Απόφαση της ίδιας ως άνω υπηρεσίας. 

(υπόθεση κληρονόμων Θ. Μόσχα- 

Διάνοιξη οδού Δαρδανελίων)  Φ. 3884

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

82/2014 Εγκριση  καταβολής των απαιτούμενων 

εξόδων για την καταχώρηση στο 

Κτηματολόγιο Αμαρουσίου της υπ. αρ. 

5/1999 Πράξεως Αναλογισμού 

Αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της Δ/νσης 

Πολεοδομίας Αμαρουσίου, η οποία 

κυρώθηκε με την υπ. αρ. 8403/721/05 

Απόφαση της ίδιας ως άνω υπηρεσίας. 

(υπόθεση κληρονόμων Θ. Μόσχα- 

Διάνοιξη οδού Δαρδανελίων)  Φ. 3884

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου

οικονομικού έτους 2014

1 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου (Αίτησης 

καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος στο 

Εφετείο Αθηνών) κατά της υπ. αρ. 

101/2014 (44284/205/2013) απόφασης  

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική  

Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) που αφορά 

καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος 

αποζημιώσεως εδαφικής εκτάσεως μετ 

επικειμένων στο Ο.Τ. Γ 542 της περιοχής 

"Κάτω Ψαλίδι" του Δήμου Αμαρουσίου, με 

κ.α. 1010 και 1010α, φερόμενων 

ιδιοκτητών (συνιδιοκτητών) κ.κ. Καλλιόπης 

Βενέτη, Ειρήνης Βενέτη, Αθηνάς Βενέτη 

και  Γεωργίου Βενέτη Φ. 3894

2 83/2014  Μη άσκηση  ενδίκου μέσου (Αίτησης 

καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος στο 

Εφετείο Αθηνών) κατά της υπ. αρ. 

101/2014 (44284/205/2013) απόφασης  

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική  

Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) που αφορά 

καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος 

αποζημιώσεως εδαφικής εκτάσεως μετ 

επικειμένων στο Ο.Τ. Γ 542 της περιοχής 

"Κάτω Ψαλίδι" του Δήμου Αμαρουσίου, με 

κ.α. 1010 και 1010α, φερόμενων 

ιδιοκτητών (συνιδιοκτητών) κ.κ. Καλλιόπης 

Βενέτη, Ειρήνης Βενέτη, Αθηνάς Βενέτη 

και  Γεωργίου Βενέτη Φ. 3894
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για τη 

μίσθωση ακινήτου στη νοτιοανατολική 

πλευρά του Δήμου Αμαρουσίου για τη 

στέγαση του τμήματος Αστικού Πρασίνου 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου 

Αμαρουσίου.

3 84/2014 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στη 

νοτιοανατολική πλευρά του Δήμου 

Αμαρουσίου για τη στέγαση του τμήματος 

Αστικού Πρασίνου της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος του Δήμου Αμαρουσίου.

Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 582/ 2008 

Α.Δ.Σ. με την επιβολή νέων τελών  

κατάληψης Κ.Χ.

4 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για τη 

μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική 

Ενότητα της Κοκκινιάς Αμαρουσίου για τη 

στέγαση του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου 

Αμαρουσίου.

5 85/2014 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου 

στην Πολεοδομική Ενότητα της Κοκκινιάς 

Αμαρουσίου για τη στέγαση του ΚΕΠ 

ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Αμαρουσίου.

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
5/5/2014
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