
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. 1197 10/1/2020 για την 2/2020 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/01/2020 και ώρα 12:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

Αμαρουσίου - Φιλόδημος ΙΙ".

1 16/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση  

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

Αμαρουσίου - Φιλόδημος ΙΙ"

Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Σύμβασης "Εκπόνηση σχεδίου δράσης για 

την οργάνωση και καθιέρωση διαδικασιών 

προστασίας προσωπικών δεδομένων με 

βάση τον Κανονισμό Ε/Ε 2016 / 679 

(GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα" και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την 

οργάνωση και καθιέρωση διαδικασιών 

προστασίας προσωπικών δεδομένων με 

βάση τον Κανονισμό Ε/Ε 2016 / 679 

(GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα"

2 17/2020 Έγκριση  πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Σύμβασης "Εκπόνηση σχεδίου δράσης για 

την οργάνωση και καθιέρωση διαδικασιών 

προστασίας προσωπικών δεδομένων με 

βάση τον Κανονισμό Ε/Ε 2016 / 679 

(GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα" και 

έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο "Εκπόνηση σχεδίου δράσης για 

την οργάνωση και καθιέρωση διαδικασιών 

προστασίας προσωπικών δεδομένων με 

βάση τον Κανονισμό Ε/Ε 2016 / 679 

(GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα"

Έγκριση ή μη των Οικονομικών 

Καταστάσεων της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την 

οικονομική χρήση 2018

3 18/2020 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου για την οικονομική χρήση 

2018
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου του 

Δήμου Αμαρουσίου ενώπιον του Η΄ 

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 

κατ' άρθρο 244α παρ. 6 Ν. 

3852/2010_Υπόθεση Ιωάννη 

Καραμεσούτη

4 20/2020 Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου του 

Δήμου Αμαρουσίου ενώπιον του Η΄ 

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 

κατ' άρθρο 244α παρ. 6 Ν. 

3852/2010_Υπόθεση Ιωάννη 

Καραμεσούτη

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

αγωγής κατά της κας Καραβασίλη 

Σταυρούλας για διεκδίκηση 

ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων για 

λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής 

΄Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση ή μη 

εκπροσώπησης της τελευταίας από 

δικηγόρο του Δήμου. (ΥΠΟΘΕΣΗ 

"ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ" Φ.3828)

5 21/2020 Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 

αγωγής κατά της κας Καραβασίλη 

Σταυρούλας για διεκδίκηση 

ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων για 

λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής 

΄Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση ή μη 

εκπροσώπησης της τελευταίας από 

δικηγόρο του Δήμου. (ΥΠΟΘΕΣΗ 

"ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ" Φ.3828)

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

αγωγής κατά της κ. Γιαννακάκη Άντζελας 

για διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων 

μισθωμάτων για λογαριασμό της Σχολικής 

Επιτροπής Ά/Βάθμιας Εκπαίδευσης και 

έγκριση ή μη εκπροσώπησης της 

τελευταίας από δικηγόρο του Δήμου 

(ΥΠΟΘΕΣΗ "ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΤΖΕΛΑΣ" 

Φ.2564)

6 22/2020 Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 

αγωγής κατά της κ. Γιαννακάκη Άντζελας 

για διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων 

μισθωμάτων για λογαριασμό της Σχολικής 

Επιτροπής Ά/Βάθμιας Εκπαίδευσης και 

έγκριση ή μη εκπροσώπησης της 

τελευταίας από δικηγόρο του Δήμου 

(ΥΠΟΘΕΣΗ "ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΤΖΕΛΑΣ" 

Φ.2564)

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 14179/2019  

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών, Τμήμα 29ο Μονομελές  

(ΥΠΟΘΕΣΗ "Παπαδοπούλου Μαριαλένα " 

Φ.4709)

7 23/2020 Μη Άσκηση  του ενδίκου μέσου της έφεσης 

κατά της υπ' αριθμ. 14179/2019  

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών, Τμήμα 29ο Μονομελές  

(ΥΠΟΘΕΣΗ "Παπαδοπούλου Μαριαλένα " 

Φ.4709)

Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκων μέσων 

κατά της υπ' αριθ. 329/2019απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

8 24/2020 Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της 

υπ' αριθ. 329/2019απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκων μέσων 

κατά της υπ' αριθ. 328/2019απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

9 25/2020 Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της 

υπ' αριθ. 328/2019απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

λόγω εξώδικου συμβιβασμού για φθορά ΙΧ 

λόγω εκτέλεσης έργων από συνεργείο του 

Δήμου (Υπόθεση Στάμου Αλέξιος - Φ. 

5219

10 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

λόγω εξώδικου συμβιβασμού για φθορά ΙΧ 

λόγω εκτέλεσης έργων από συνεργείο του 

Δήμου (Υπόθεση Ρόδης Νικόλαος - Φ. 

2564)

11 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης και 

επικειμένων, για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 

011304 στο Ο.Τ. 902 της περιοχής "Σωρός 

Λάκκα Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου 

(υπόθεση Μαργωμένος Γεώργιος- Φ.5000

12 19/2020 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης και 

επικειμένων, για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 

011304 στο Ο.Τ. 902 της περιοχής "Σωρός 

Λάκκα Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου 

(υπόθεση Μαργωμένος Γεώργιος- Φ.5000

Διαγραφή χρέωσης για χρήση 

οστεοφυλακίου - οφειλέτης Σ.Π. του Γ Α/Κ 

056413 / ID 49736

13 26/2020 Διαγραφή χρέωσης για χρήση 

οστεοφυλακίου - οφειλέτης Σ.Π. του Γ Α/Κ 

056413 / ID 49736

Διαγραφή χρεώσεων για ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ ( 

Υπόθεση Κ.Γ με αρ. καρτέλας 198176)

14 27/2020 Διαγραφή χρεώσεων για ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ ( 

Υπόθεση Κ.Γ με αρ. καρτέλας 198176)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας (Υπόθεση Χ.Ν  με αριθμό 

καρτέλας 15324)

15 28/2020 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας (Υπόθεση Χ.Ν  με αριθμό 

καρτέλας 15324)

Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού (Υπόθεση Κ. Ι. 

με αριθμό καρτέλας 192681  )

16 29/2020 Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού (Υπόθεση Κ. Ι. 

με αριθμό καρτέλας 192681  )

Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης και 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που 

αφορούν στη διενέργεια διαγωνισμού 

δημόσιας σύμβασης του Ν.4412/2016 για 

τη μελέτη με τίτλο: "Εκπόνηση μελετών 

στο πλαίσιο οριοθέτησης ρεμάτων στο 

Δήμο Αμαρουσίου"και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου

17 30/2020 Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης και 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που 

αφορούν στη διενέργεια διαγωνισμού 

δημόσιας σύμβασης του Ν.4412/2016 για 

τη μελέτη με τίτλο: "Εκπόνηση μελετών 

στο πλαίσιο οριοθέτησης ρεμάτων στο 

Δήμο Αμαρουσίου"και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου

Αποδοχή ή μη δωρεάς πινάκων 

ζωγραφικής

18 31/2020 Αποδοχή  δωρεάς πινάκων ζωγραφικής

Έγκριση η μη αποδοχής δωρεάς συλλογής 

εκθεμάτων για το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας του Δήμου

19 32/2020 Έγκριση  αποδοχής δωρεάς συλλογής 

εκθεμάτων για το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας του Δήμου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
15/1/2020
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