
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. 43160 12/10/2018 για την 37/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/10/2018 και ώρα 11:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Εγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο 

 όνομα της υπαλλήλου Γαλανοπούλου 

Χριστίνας τουΧαρίλαου, για την καταβολή 

ετήσιας συνδρομής στο ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ για το 

έτος 2018

1 290/2018 Εγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο 

 όνομα της υπαλλήλου Γαλανοπούλου 

Χριστίνας τουΧαρίλαου, για την καταβολή 

ετήσιας συνδρομής στο ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ για το 

έτος 2018

Έγκριση 1ου πρακτικού για το έργο: 

"Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του 

διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & 

Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 

φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 

προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από 

κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)"

2 291/2018 Έγκριση 1ου πρακτικού για το έργο: 

"Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του 

διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & 

Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 

φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 

προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από 

κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)"

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 264/2018 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας του 

διαγωνισμού για το έργο «Διάνοιξη 

γεώτρησης δημοτικού κολυμβητηρίου και 

καταθλιπτικού αγωγού» και 

επαναπροκήρυξη διαγωνισμού

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού δημοσίας σύμβασης του 

έργου: «Δημιουργία βρεφικού τμήματος 

στον παιδικό σταθμό Σωρού και νηπιακού 

τμήματος στο Π.Σ. Αναβρύτων του Δήμου 

Αμαρουσίου»

4 292/2018 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού δημοσίας σύμβασης του 

έργου: «Δημιουργία βρεφικού τμήματος 

στον παιδικό σταθμό Σωρού και νηπιακού 

τμήματος στο Π.Σ. Αναβρύτων του Δήμου 

Αμαρουσίου»

Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή 

ή μη των συντελεστών του τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 

2019

5 293/2018 Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή  

των συντελεστών του τέλους καθαριότητας 

και φωτισμού για το έτος 2019
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Tροποποίηση άρθρων του ισχύοντος 

κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου

6 294/2018 Tροποποίηση άρθρων του ισχύοντος 

κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου

Τροποποίηση της 228/2016 Απόφασης 

Οικονομικης Επιτροπής που αφορά 

"Αναπροσαρμογή των τελών και 

δικαιωμάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου"

7 295/2018 Τροποποίηση της 228/2016 Απόφασης 

Οικονομικης Επιτροπής που αφορά 

"Αναπροσαρμογή των τελών και 

δικαιωμάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου"

Έγκριση συμμετοχής σε Συνέδριο της  

υπαλλήλου,  Ζιώγα Αθηνάς

8 296/2018 Έγκριση συμμετοχής σε Συνέδριο της  

υπαλλήλου,  Ζιώγα Αθηνάς

Έγκριση καταβολής α) επιδικασθέντος 

ποσού δικαστικής δαπάνης με βάση την 

υπ. αρ. 2428/2006 απόφαση  Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Τακτικής 

Διαδικασίας - Εμπράγματο) σε ακριβές 

αντίγραφο α΄ απογράφου εκτελεστού 

καθώς και  με βάση την από 22-2-2018 

Επιταγή προς πληρωμή του πληρεξούσιου 

δικηγόρου των κ.κ. Μιχαλίτση Ελένης και 

Μιχαηλίδη Δέσποινας κου Τζεβελέκου 

Αδαμαντίου, β) ποσού εξόδων πληρωμής 

δικαστικού Επιμελητή για επίδοση των 

ανωτέρω εγγράφων και γ) ποσού αμοιβής 

πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη της 

ανωτέρω από 22-2-2018 Επιταγής προς 

πληρωμή. (υπόθεση  Μιχαλίτση Ελένης - 

Μιχαηλίδη Δέσποινας) Φ. 2170

9 297/2018 Έγκριση καταβολής α) επιδικασθέντος 

ποσού δικαστικής δαπάνης με βάση την 

υπ. αρ. 2428/2006 απόφαση  Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Τακτικής 

Διαδικασίας - Εμπράγματο) σε ακριβές 

αντίγραφο α΄ απογράφου εκτελεστού 

καθώς και  με βάση την από 22-2-2018 

Επιταγή προς πληρωμή του πληρεξούσιου 

δικηγόρου των κ.κ. Μιχαλίτση Ελένης και 

Μιχαηλίδη Δέσποινας κου Τζεβελέκου 

Αδαμαντίου, β) ποσού εξόδων πληρωμής 

δικαστικού Επιμελητή για επίδοση των 

ανωτέρω εγγράφων και γ) ποσού αμοιβής 

πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη της 

ανωτέρω από 22-2-2018 Επιταγής προς 

πληρωμή. (υπόθεση  Μιχαλίτση Ελένης - 

Μιχαηλίδη Δέσποινας) Φ. 2170

Έγκριση η μη αποδοχής δωρεάς 

χειροποίητου κεντητού πίνακα

10 298/2018 Έγκριση αποδοχής δωρεάς χειροποίητου 

κεντητού πίνακα

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
18/10/2018
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