
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
Συνεδρίαση της 11 ης Φεβρουαρίου ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.  
Πρόσκληση 007929/07-2-11  
 
 
                          ΠΙΝΑΚΑΣ  
Των θεµάτων της Οικονοµικής Επιτροπής που συζητήθηκαν την 
11η Φεβρουαρίου 2011 και το πρακτικό το οποίο συντάχθηκε 
( αρθρ. 71 του Ν.3852/2010) 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1) Άνοιγµα φακέλων δικαιολογητικών για την συµµετοχή στην 
φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την κατασκευή και τοποθέτηση 
επτά (7) διαφηµιστικών πλαισίων τύπου << Πύργος>> σε ισάριθµα 
σηµεία κοινοχρήστων χώρων και την µίσθωση των διαφηµιστικών 
αυτών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης. 
2) Αποσφράγιση φακέλου τεχνικών προσφορών για το έργο: « Παροχές 
υπηρεσιών για την εφαρµογή και λειτουργία συστήµατος 
ελεγχόµενης στάθµευσης σε περιοχές του ∆ήµου Αµαρουσίου» 
3) Άσκηση ή µη ενδίκου βοηθήµατος της αιτήσεως για αποβολή 
κατόχου ακινήτου που του αφαιρείται σύµφωνα µε πράξη εφαρµογής 
και ο οποίος αρνείται να το παραδώσει σε κοινή χρήση 
( διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων). Αφορά την διάνοιξη οδού 
µεταξύ των Ο. Τ. Γ415 και Γ824 καθώς και Γ823 και Γ 824 στην 
περιοχή « Αγίου Θωµά»  ( υπόθεση « ΘΗΣΕΥΣ Α. Ε.» - « Βιβλική & 
Φυλλαδική Εταιρεία Σκοπιά»   
4) Αποδοχή κληρονοµιάς Κουρκούτη Αρχιµήδη – Γεωργίου του 
Σταύρου 
5) Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο : « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΡΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ» 
  
            ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ  
   
Α. Επικύρωση πρακτικού 
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
18/2011. Προσήλθαν εκπρόσωποι από τις εταιρείες ΜΑΧ Α. Ε. και 
CLEAR A.E. οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να 
συµµετάσχουν. 
Ως εκ τούτου κηρύσσεται άγονος ο διαγωνισµός και αναβάλλεται η 
συνεδρίαση της 14/2/2011 της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
19/2011. Εγκρίνει την άσκηση ενδίκου βοηθήµατος της αιτήσεως 
για αποβολή κατόχου ακινήτου που του αφαιρείται σύµφωνα µε 
πράξη εφαρµογής και ο οποίος αρνείται να το παραδώσει σε κοινή 
χρήση ( διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων). Αφορά την διάνοιξη οδού 
µεταξύ των Ο. Τ. Γ415 και Γ824 καθώς και Γ823 και Γ 824 στην 
περιοχή « Αγίου Θωµά»  ( υπόθεση « ΘΗΣΕΥΣ Α. Ε.» - « Βιβλική & 
Φυλλαδική Εταιρεία Σκοπιά»   
 



20/2011. Εγκρίνει την αποδοχή κληρονοµιάς Κουρκούτη Αρχιµήδη – 
Γεωργίου του Σταύρου 
 
21/2011. Συντάσσει τους όρους διακήρυξης για το έργο : 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ» 
  
 
Έγινε η αποσφράγιση φακέλου τεχνικών προσφορών για το έργο: 
«Παροχές υπηρεσιών για την εφαρµογή και λειτουργία συστήµατος 
ελεγχόµενης στάθµευσης σε περιοχές του ∆ήµου Αµαρουσίου»  
 
 
 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΑΛΕΚΟΥ 
15/2/2011 

 
 


