
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. 17574 23/4/2018 για την 15/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/04/2018 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

Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) 

για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου σε χρονικό διάστημα διετίας

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

110/2018 Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) 

για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου σε χρονικό διάστημα διετίας

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

1 111/2018 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ICLEI για το έτος 2018 του Δήμου 

Αμαρουσίου

2 112/2018 Έγκριση ντάλματος προπληρωμής για την 

αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ICLEI για το έτος 2018 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο Knowledge Society Forum 

του Δικτύου  EUROCITIES (πρώην 

Telecities) για το έτος 2018 του Δήμου 

Αμαρουσίου

3 113/2018 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο Knowledge Society Forum 

του Δικτύου  EUROCITIES (πρώην 

Telecities) για το έτος 2018 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Εισήγηση επί αιτήματος εξωδικαστικού 

συμβιβασμού και κατάργησης δίκης (αρ. 

πρωτ. 16658/2018).

4 114/2018 Εισήγηση επί αιτήματος εξωδικαστικού 

συμβιβασμού και κατάργησης δίκης (αρ. 

πρωτ. 16658/2018).

Εισήγηση επί αιτήματος εξωδικαστικού 

συμβιβασμού και κατάργησης δίκης (αρ. 

πρωτ. 16659/2018).

5 115/2018 Εισήγηση επί αιτήματος εξωδικαστικού 

συμβιβασμού και κατάργησης δίκης (αρ. 

πρωτ. 16659/2018).
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εισήγηση για παροχή Έγκρισης από το 

Δήμο Αμαρουσίου στον πληρεξούσιο 

δικηγόρο του για τις ήδη ασκηθείσες α) με 

ημερομηνία 27-11-2013 και β) με 

ημερομηνία 30-1-2018 Ανταιτήσεις δια των 

προτάσεων που κατέθεσε στο ακροατήριο 

του 2ου  τμήματος του Εφετείου Αθηνών 

στη δίκη καθορισμού οριστικής τιμής 

μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ. Γ 425 της 

περιοχής "Άγιος Θωμάς" με κ.α. 1029, 

κατόπιν της από 7-12-2012 Αίτησης του 

κ.κ. Βενιού Αλέξανδρου κλπ στρεφόμενης 

κατά του Δήμου Αμαρουσίου. 

(ΥπόθεσηΒενιός Αλέξανδρος κλπ) Φ. 4353

6 116/2018 Εισήγηση για παροχή Έγκρισης από το 

Δήμο Αμαρουσίου στον πληρεξούσιο 

δικηγόρο του για τις ήδη ασκηθείσες α) με 

ημερομηνία 27-11-2013 και β) με 

ημερομηνία 30-1-2018 Ανταιτήσεις δια των 

προτάσεων που κατέθεσε στο ακροατήριο 

του 2ου  τμήματος του Εφετείου Αθηνών 

στη δίκη καθορισμού οριστικής τιμής 

μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

εδαφικής έκτασης στο Ο.Τ. Γ 425 της 

περιοχής "Άγιος Θωμάς" με κ.α. 1029, 

κατόπιν της από 7-12-2012 Αίτησης του 

κ.κ. Βενιού Αλέξανδρου κλπ στρεφόμενης 

κατά του Δήμου Αμαρουσίου. 

(ΥπόθεσηΒενιός Αλέξανδρος κλπ) Φ. 4353

 Συμβιβαστικός  καθορισμός αποζημίωσης 

λόγω ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων  με 

υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου,  στο Ο.Τ. Γ 

360 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" 

του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 

010150 (υπόθεση Καρδιακού Αλέξανδρου 

και Καρδιακού Κλεοπάτρας) Φ.4975

7 117/2018  Συμβιβαστικός  καθορισμός αποζημίωσης 

λόγω ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων  με 

υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου,  στο Ο.Τ. Γ 

360 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" 

του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 

010150 (υπόθεση Καρδιακού Αλέξανδρου 

και Καρδιακού Κλεοπάτρας) Φ.4975

Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

κατόπιν δικαστικής αποφάσεως (υπόθ. 

Διονυσίου Δάρρα, Φ. 2178).”

8 118/2018 Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

κατόπιν δικαστικής αποφάσεως (υπόθ. 

Διονυσίου Δάρρα, Φ. 2178).”

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
27/4/2018
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