
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. 029445 19/6/2015 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 23/06/2015 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

Εισήγηση για άσκηση ή μη του ενδίκου 

μέσου της ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 

436/2015 διαταγής πληρωμής της 

Δικαστού του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου - 

Υπόθεση "Κοινωφελής Επιχείρηση 

Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου".

1 231/2015  Mη άσκηση ενδίκου μέσου της ανακοπής 

κατά της υπ' αριθμ. 436/2015 διαταγής 

πληρωμής της Δικαστού του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου - Υπόθεση "Κοινωφελής 

Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 

Αμαρουσίου"

Εισήγηση για άσκηση ή μη του ενδίκου 

μέσου της ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 

437/2015 διαταγής πληρωμής της 

Δικαστού του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου - 

Υπόθεση "Κοινωφελής Επιχείρηση 

Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου".

2 232/2015 Μη άσκηση ενδίκου μέσου της ανακοπής 

κατά της υπ' αριθμ. 437/2015 διαταγής 

πληρωμής της Δικαστού του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου - Υπόθεση "Κοινωφελής 

Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 

Αμαρουσίου"

Εισήγηση για άσκηση ή μη του ενδίκου 

μέσου της ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 

9120/2015 διαταγής πληρωμής του 

Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών - Υπόθεση "Κοινωφελής 

Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 

Αμαρουσίου".

3 233/2015 Μη άσκηση ενδίκου μέσου της ανακοπής 

κατά της υπ' αριθμ. 9120/2015 διαταγής 

πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών - Υπόθεση 

"Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης 

Δήμου Αμαρουσίου"

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

4 234/2015 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος επαναληπτικού 

διαγωνισμού που αφορά στην Παροχή 

Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο 

«Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας 

διαδρομής πεζών – ποδηλάτων

5 235/2015 Έγκριση  κατακύρωσης αποτελέσματος 

επαναληπτικού διαγωνισμού που αφορά 

στην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για 

το έργο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση 

Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω 

δημιουργίας διαδρομής πεζών – 

ποδηλάτων

Κατακύρωση ή μη αναδόχου για την 

ανάθεση του έργου «Στατική ενίσχυση και 

επισκευές στο 16ο Δημοτικό Σχολείο 

Αμαρουσίου»

6 236/2015 Κατακύρωση  αναδόχου για την ανάθεση 

του έργου «Στατική ενίσχυση και επισκευές 

στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη Αποτελέσματος  

Επαναληπτικού Διαγωνισμού για 

Εκμίσθωση Κυλικείου Εντός του Κλειστού 

Δημοτικού Γηπέδου Κοκκινιάς Δήμου 

Αμαρουσίου

7 237/2015 Έγκριση  Αποτελέσματος  Επαναληπτικού 

Διαγωνισμού για Εκμίσθωση Κυλικείου 

Εντός του Κλειστού Δημοτικού Γηπέδου 

Κοκκινιάς Δήμου Αμαρουσίου

Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Κονδύλη Θεόδωρου,  Τροκάνα Χρήστο σε 

σεμινάριο

8 238/2015 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, 

Κονδύλη Θεόδωρου,  Τροκάνα Χρήστο σε 

σεμινάριο

Εγκριση ή μη καταβολής αμοιβής 

πραγματογνώμονα κατόπιν της υπ' αρ. 

533/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου

9 239/2015 Εγκριση καταβολής αμοιβής 

πραγματογνώμονα κατόπιν της υπ' αρ. 

533/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου

 Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκου μέσου για 

φθορά δημοτικής περιουσίας

10 240/2015 Ασκηση ενδίκου μέσου για φθορά 

δημοτικής περιουσίας

΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη 

συντήρηση και επισκευη κτιριακών 

εγκαταστάσεων

11 241/2015 ΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη 

συντήρηση και επισκευη κτιριακών 

εγκαταστάσεων

Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

 προμήθεια Υλικών για συντήρηση και 

επισκευή γεωτρήσεων του Δήμου

12 242/2015 Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

 προμήθεια Υλικών για συντήρηση και 

επισκευή γεωτρήσεων του Δήμου

΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου

13 243/2015 ΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου

 Αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση 

ληξιπρόθεσμων  χρεών του νόμου 

4304/2014 ο οποίος επαναφέρει τις 

διατάξεις του άρθρου  51 του 

Ν.4257/2014(BRIDGEGAP LIMITED)

14 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Καθορισμός τιμής μονάδος για 

εξωδικαστικό συμβιβασμό οφειλών από 

μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, για 

ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή 

"Στούντιο Α" του Δήμου Αμαρουσίου, Ο.Τ. 

1051 (υπόθεση κας Παπαϊωάννου 

Θεοδώρας).

15 230/2015 Καθορισμός τιμής μονάδος για 

εξωδικαστικό συμβιβασμό οφειλών από 

μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, για 

ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή 

"Στούντιο Α" του Δήμου Αμαρουσίου, Ο.Τ. 

1051 (υπόθεση κας Παπαϊωάννου 

Θεοδώρας).

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων της  

διαδικασίας Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

του Δήμου

16 244/2015 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων της  

διαδικασίας Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

του Δήμου

Έγκριση συνδρομής "ΟΔΗΓΟΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

17 245/2015 Έγκριση συνδρομής "ΟΔΗΓΟΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
24/6/2015
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