
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. 3929 27/1/2017 για την 4/2017 συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στις 31/01/2017 και ώρα 13:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου   Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2017 

1 5/2017 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 
προϋπολογισμού Δήμου   Αμαρουσίου 
οικονομικού έτους 2017 

Ασκηση ή μη Αίτησης από το Δήμο 
Αμαρουσίου -ως αιτούντα- ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου Αθηνών περί 
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος 
αποζημίωσης ρυμοτομούμενης εδαφικής 
έκτασης εμβαδού 63,10 τμ. και 
προσκυρούμενης  εδαφικής έκτασης 0,50 τμ. 
στο Ο.Τ. Γ 849  της περιοχής "Αγίου Θωμά" 
του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 1722, 
φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης θυγ. 
Χρήστου Κουφόπουλου. (Υπόθεση 
Αικατερίνης Κουφοπούλου) Φ. 4225 

2 6/2017 ΜΗ άσκηση αίτησης από το Δήμο 
Αμαρουσίου -ως αιτούντα- ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου Αθηνών περί 
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος 
αποζημίωσης ρυμοτομούμενης εδαφικής 
έκτασης εμβαδού 63,10 τμ. και 
προσκυρούμενης  εδαφικής έκτασης 0,50 τμ. 
στο Ο.Τ. Γ 849  της περιοχής "Αγίου Θωμά" 
του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 1722, 
φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης θυγ. 
Χρήστου Κουφόπουλου. (Υπόθεση 
Αικατερίνης Κουφοπούλου) Φ. 4225 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης εδαφικού τμήματος εμβαδού 
93,50 τ.μ. που μετατρέπεται σε χρηματική 
εισφορά, βάσει του αρ. 12 παρ. 13 Ν. 
1337/1983, ως συμπληρώθηκε με το άρθρο 
11 παρ. 3 του ν. 3212/2003, στο Ο.Τ. Γ 798 
της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου 
Αμαρουσίου με κ.α. 0205. (υπόθεση 
Επιτρόπου Κων/νος) φ. 3487 

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Γνωμοδότηση για ανάθεση χειρισμού της 
σχετικής δικαστικής υπόθεσης σε 
«εξωτερικό» δικηγόρο, λόγω της ιδιαίτερης 
σημασίας της και της απαιτούμενης 
εξειδικευμένης γνώσης για τον χειρισμό της. 

4 7/2017 Γνωμοδότηση για ανάθεση χειρισμού της 
σχετικής δικαστικής υπόθεσης σε 
«εξωτερικό» δικηγόρο, λόγω της ιδιαίτερης 
σημασίας της και της απαιτούμενης 
εξειδικευμένης γνώσης για τον χειρισμό της. 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Ανάκληση ή μη της υπ. αριθμ. 284/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και  
ορισμό νέας  ημερομηνίας διεξαγωγής  
επαναληπτικής δημοπρασίας για την  
εκμίσθωση  κυλικείου  εντός του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου επί των οδών Κυπρίων 
Αγωνιστών & Αναξαγόρα του Δήμου 
Αμαρουσίου 

5 8/2017 Ανάκληση της υπ. αριθμ. 284/2016 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και  
ορισμός νέας  ημερομηνίας διεξαγωγής  
επαναληπτικής δημοπρασίας για την  
εκμίσθωση  κυλικείου  εντός του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου επί των οδών Κυπρίων 
Αγωνιστών & Αναξαγόρα του Δήμου 
Αμαρουσίου 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
1/2/2017 
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