
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. 041544 31/8/2015 για συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής στις 04/09/2015 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

Aνάκληση της υπ'αριθ.291/2015 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής
Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

293/2015 Aνάκληση της υπ'αριθ.291/2015 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

1 294/2015 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2015

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για την 

προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου

2 295/2015 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 

χρωματοπωλείου

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος διαγωνισμού για εργασίες 

κλαδέματος υψηλών δένδρων

3 296/2015 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

διαγωνισμού για εργασίες κλαδέματος 

υψηλών δένδρων

Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια ειδών σιδήρου και κιγκαλερίας

4 297/2015 Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και 

κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 

προμήθεια ειδών σιδήρου και κιγκαλερίας

 Κατακύρωση ή μη αναδόχου για την 

ανάθεση του έργου 

"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ"

5 298/2015  Κατακύρωση  αναδόχου για την ανάθεση 

του έργου 

"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ"

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση της 

κ.Ευελπίδου Νίκης-Νικολέττας)

6 299/2015 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση της 

κ.Ευελπίδου Νίκης-Νικολέττας)

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 

επιδικασθέντος ποσού τελεσίδικων 

αποφάσεων

7 300/2015 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 

τελεσίδικων αποφάσεων
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Α. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος 

αγωγής , ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ν.Π.Δ.Δ  

Ι.Ν Αγ. Δημητρίου Ψυρρή, για τη διόρθωση 

κτηματολογικής εγγραφής για το ακίνητο 

που ευρίσκεται στη πλατεία Σπύρου Λέκκα 

και των οδών Σίνα - Ιονίων Νήσων- Αγ. 

Κων/νου 42 στο Μαρούσι ( χώρος 

Λειτουργίας  Κινηματογράφου Μίμη 

Φωτόπουλου)  και

   Β. Ανάθεση ή μη χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία, λόγω της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης και 

εμπειρίας.

8 301/2015 Α. Άσκηση ενδίκου βοηθήματος αγωγής , 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών κατά του Ν.Π.Δ.Δ  Ι.Ν Αγ. 

Δημητρίου Ψυρρή, για τη διόρθωση 

κτηματολογικής εγγραφής για το ακίνητο 

που ευρίσκεται στη πλατεία Σπύρου Λέκκα 

και των οδών Σίνα - Ιονίων Νήσων- Αγ. 

Κων/νου 42 στο Μαρούσι ( χώρος 

Λειτουργίας  Κινηματογράφου Μίμη 

Φωτόπουλου)  και

   Β. Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία, λόγω της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης και 

εμπειρίας.

Καταβολή αμοιβής και εξόδων σε 

δικηγόρους για παράσταση σε Δικαστήριο 

(Αμούργης Παντελής-"Αίτηση ακύρωσης 

Ελεήμονος  Εταιρίας" / Αμούργης 

Παντελής-"Αίτηση ακύρωσης Δορύλαου 

Κλαπάκη" / Γιαννόπουλος 

Ιωάννης-"Παρέμβαση Πολιτών 

Αμαρουσίου κ.λπ

9 302/2015 Καταβολή αμοιβής και εξόδων σε 

δικηγόρους για παράσταση σε Δικαστήριο 

(Αμούργης Παντελής-"Αίτηση ακύρωσης 

Ελεήμονος  Εταιρίας" / Αμούργης 

Παντελής-"Αίτηση ακύρωσης Δορύλαου 

Κλαπάκη" / Γιαννόπουλος 

Ιωάννης-"Παρέμβαση Πολιτών 

Αμαρουσίου κ.λπ

Α. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά 

της με αρ. 576/2015 απόφασης  του 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 5ο) και   

Β. Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία,   λόγω 

της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης 

και εμπειρίας

10 303/2015 Α. Άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της με 

αρ. 576/2015 απόφασης  του Εφετείου 

Αθηνών (Τμήμα 5ο) και   

Β. Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο 

Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία,   λόγω 

της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης 

και εμπειρίας

Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την εύρεση  κατάλληλου ακινήτου στην 

Βορειοανατολική πλευρά του Δήμου 

Αμαρουσίου για τη εξυπηρέτηση των 

αναγκών του Τμήματος Αστικού Πρασίνου 

της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής και του Τμήματος 

Αποκομιδής Απορριμμάτων & 

Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου 

Αμαρουσίου

11 304/2015 Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για 

την εύρεση  κατάλληλου ακινήτου στην 

Βορειοανατολική πλευρά του Δήμου 

Αμαρουσίου για τη εξυπηρέτηση των 

αναγκών του Τμήματος Αστικού Πρασίνου 

της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής και του Τμήματος 

Αποκομιδής Απορριμμάτων & 

Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη ανάθεσης χειρισμού 

μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε 

δικηγόρο εκτός των υπηρετούντων 

δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου με πάγια 

αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης 

εξειδικευμένης γνώσης (Υπόθεση: 

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών - ΙΓΕ).

12 305/2015 Έγκριση ανάθεσης χειρισμού 

μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε 

δικηγόρο εκτός των υπηρετούντων 

δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου με πάγια 

αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης 

εξειδικευμένης γνώσης (Υπόθεση: 

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών - ΙΓΕ)

Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκου 

βοηθήματος - μηνυτήριας αναφοράς για 

κλοπή

13 306/2015 Ασκηση ενδίκου βοηθήματος - μηνυτήριας 

αναφοράς για κλοπή

Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκου 

βοηθήματος-μηνυτήριας αναφοράς για 

φθορά δημοτικής περιουσίας

14 307/2015 Ασκηση ενδίκου βοηθήματος-μηνυτήριας 

αναφοράς για φθορά δημοτικής 

περιουσίας

2 / 3



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη υποβολής μηνυτήριας 

αναφοράς κατά αγνώστων (φθορά 

δημοτικής περιουσίας και κλοπή 

ποδηλάτων)

15 308/2015 Έγκριση υποβολής μηνυτήριας αναφοράς 

κατά αγνώστων (φθορά δημοτικής 

περιουσίας και κλοπή ποδηλάτων)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
7/9/2015
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