
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. 3795 21/1/2019 για την 2/2019 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/01/2019 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

Eγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 

έτους 2019

1 10/2019 Eγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 

έτους 2019

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

εφέσεως κατά της υπ' αρ. 12954/2018 

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών - Τμήμα 32ο Μονομελές 

(Υπόθεση Γερμανικής Σχολής Αθηνών - 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας) Φ.0750

2 11/2019 Mη Άσκηση  του ενδίκου μέσου της 

εφέσεως κατά της υπ' αρ. 12954/2018 

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών - Τμήμα 32ο Μονομελές 

(Υπόθεση Γερμανικής Σχολής Αθηνών - 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας) Φ.0750

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

εφέσεως κατά της υπ' αρ. 12962/2018 

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών - Τμήμα 32ο Μονομελές 

(Υπόθεση Γερμανικής Σχολής Αθηνών - 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας) Φ.0750

3 12/2019 Mη Άσκηση του ενδίκου μέσου της 

εφέσεως κατά της υπ' αρ. 12962/2018 

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών - Τμήμα 32ο Μονομελές 

(Υπόθεση Γερμανικής Σχολής Αθηνών - 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 

Γερμανίας) Φ.0750

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 

μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για 

την ιδιοκτησία μεκ.α. 0202 στο Ο.Τ. Γ 798 

της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθεση Σταμοπούλου 

Μαργαρίτα Φ.5170)

4 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Eγκριση ή μη άσκησης ενδίκου μέσου κατά 

της υπ' αριθ. 80263/2018 ΠΕΕ 

του ΕΦΚΑ (υπόθ. ΚΛΕΟΠΑ).

5 13/2019 Eγκριση  άσκησης ενδίκου μέσου κατά της 

υπ' αριθ. 80263/2018 ΠΕΕ 

του ΕΦΚΑ (υπόθ. ΚΛΕΟΠΑ)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

'Eγκριση ή μη άσκησης ενδίκου μέσου 

κατά των εκθέσεων μερικού ελέγχου 

παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ και 

των βάσει αυτών εκδοθέντων πράξεων 

διορθωτικού πρσδιορισμού 

παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ 

αντίστοιχα, της 

ΑΑΔΕ (ΔΟΥ Ν. Ιωνίας), σε εκτέλεση των 

υπ' αριθ. 563/2016 και 774/2018 

εντολών ελέγχου

6 14/2019 'Eγκριση  άσκησης ενδίκου μέσου κατά 

των εκθέσεων μερικού ελέγχου 

παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ και 

των βάσει αυτών εκδοθέντων πράξεων 

διορθωτικού πρσδιορισμού 

παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ 

αντίστοιχα, της 

ΑΑΔΕ (ΔΟΥ Ν. Ιωνίας), σε εκτέλεση των 

υπ' αριθ. 563/2016 και 774/2018 

εντολών ελέγχου

Γνωμοδότηση για ανάθεση ή μη χειρισμού 

μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε 

«εξωτερικό» δικηγόρο, εκτός των 

υπηρετούντων δικηγόρων με πάγια 

αντιμισθία στο Δήμο Αμαρουσίου, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό της (εκδίκαση Προσφυγών 

φορολογικών υποθέσεων της  ΔΕΑΔΑ, 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών , κατάθεση υπομνημάτων και 

προσθέτων λόγων)

7 15/2019 Γνωμοδότηση για ανάθεση  χειρισμού 

μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε 

«εξωτερικό» δικηγόρο, εκτός των 

υπηρετούντων δικηγόρων με πάγια 

αντιμισθία στο Δήμο Αμαρουσίου, λόγω 

της ιδιαίτερης σημασίας της και της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για 

τον χειρισμό της (εκδίκαση Προσφυγών 

φορολογικών υποθέσεων της  ΔΕΑΔΑ, 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών , κατάθεση υπομνημάτων και 

προσθέτων λόγων)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Άρθρο 

27, Ν.4412/2016) 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)" και κατακύρωση 

αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού

8 16/2019 Έγκριση πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Άρθρο 

27, Ν.4412/2016) 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)" και κατακύρωση 

αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που 

αφορούν στη διενέργεια Διαγωνισμού 

Δημόσιας Μελέτης του Ν. 4412/2016 για τη 

μελέτη με τίτλο: «Τοπογραφικές 

αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών 

έργων του Δήμου Αμαρουσίου» και 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

9 17/2019 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που 

αφορούν στη διενέργεια Διαγωνισμού 

Δημόσιας Μελέτης του Ν. 4412/2016 για τη 

μελέτη με τίτλο: «Τοπογραφικές 

αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών 

έργων του Δήμου Αμαρουσίου» και 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
25/1/2019
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