
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                                                             

Απόσπασμα από το 31o   Πρακτικό                                                                        

Αριθμ. Αποφ. 862 

Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη 

Συνεδρίαση της 21/12/2016                                      

Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε 

η πρόσκληση 76626/16/12/2016 

 

 

               Στις Αχαρνές σήμερα στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 

Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό 

πρωτ. 76626 / 16/12/2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και 

δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τ

όπως ισχύουν. 

             

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος                                                                                                                     

2. Κατσούρος Σπύρος 

3. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                                    

4. Παλιούρας Αντώνιος               

5. Δασκαλάκης Γεώργιος  (αναπλ/κό μέλος)                                                                        

6. Σαχσανίδου Ελένη   (αναπλ/κό μέλος)      

 

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 108.027,55 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που αφορά απαλλοτριώσεις 

δασικών εκτάσεων με συμβιβαστική τιμή.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 

διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά 

ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 108.027,55 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που αφορά αποζημίωση

οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις)  για το

έτος 2016.  

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

                                                                                                                                                         

o   Πρακτικό                                                                        

Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη 3o                                                                                                           

                                                                                                                 

Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε  

 

Στις Αχαρνές σήμερα στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη 

οτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 

Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό 

πρωτ. 76626 / 16/12/2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και 

δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Πρόεδρος                                                                                                                     1. Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    

2. Καμπόλης Οδυσσέας                                                                                   

3. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                                    3. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               

4. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  4. Ντούρος Σωτήριος  

5. Δασκαλάκης Γεώργιος  (αναπλ/κό μέλος)                                                                         

Ελένη   (αναπλ/κό μέλος)                                                                                                                                    

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 108.027,55 € σε βάρος του Κ.Α 407111002 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που αφορά απαλλοτριώσεις 

δασικών εκτάσεων με συμβιβαστική τιμή. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 3o  θέμα της ημερήσιας

διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά 

ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 108.027,55 € σε βάρος του Κ.Α 40-7111.002

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που αφορά αποζημίωση

οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις)  για το 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008 
 

                            

o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                      

                                                                               

Στις Αχαρνές σήμερα στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη 

οτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 

Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό 

πρωτ. 76626 / 16/12/2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και 

ις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    

Καμπόλης Οδυσσέας                                                                                   

3. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               

σε βάρος του Κ.Α 407111002 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που αφορά απαλλοτριώσεις 

θέμα της ημερήσιας  

διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά την 

7111.002 προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που αφορά αποζημίωση απαλλοτριώσεων 

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή. 

ΑΔΑ: Ω7ΔΩΩΨ8-2ΩΟ



Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπόψη  την πρόταση του  Προέδρου, άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου 

που αφορά την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 108.027,55 € σε βάρος του Κ.Α 40- 

7111.002 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που αφορά 

αποζημίωση απαλλοτριώσεων οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές 

πράξεις)  για το έτος 2016. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 108.027,55 € σε βάρος του Κ.Α 40-7111.002 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που αφορά αποζημίωση 

απαλλοτριώσεων οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις)  για το 

έτος 2016.  

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

 

 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 862/2016 

 

 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                                   -                  

                                                                                                               ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 

                                                                                                               ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 

                                                                                                               ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

                                                                                                               ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ 

                                                                                                       

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Αχαρνές Αυθημερόν 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: Ω7ΔΩΩΨ8-2ΩΟ
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