
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. 004496 30/1/2015 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 03/02/2015 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

Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία, λόγω της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

13/2015 Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία, λόγω της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.

Άσκηση ενδίκου βοηθήματος - Προσφυγή 

ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων κατά της υπ' αρ. 

πρωτ.71099/48049/22.12.2014 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

14/2015 Άσκηση ενδίκου βοηθήματος - Προσφυγή 

ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων κατά της υπ' αρ. 

πρωτ.71099/48049/22.12.2014 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής.

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

1 15/2015 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιούμενων επικειμένων λόγω 

ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με ΚΑ 

Κτηματογράφησης 0726, η οποία 

βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ834, θέση "Άγιος 

Θωμάς" Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Γ. 

Πρέσσα)

2 16/2015 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημιούμενων επικειμένων λόγω 

ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με ΚΑ 

Κτηματογράφησης 0726, η οποία 

βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ834, θέση "Άγιος 

Θωμάς" Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Γ. 

Πρέσσα)

Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 397/2014 

αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

ως προς την δέσμευση ποσού για το 

οικονομικό έτος 2015 που αφορά τον 

εξώδικο συμβιβασμό 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.

3 17/2015 Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 397/2014 

αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

ως προς την δέσμευση ποσού για το 

οικονομικό έτος 2015 που αφορά τον 

εξώδικο συμβιβασμό 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.
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
3/2/2015
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