
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. 8716 14/2/2019 για την 5/2019 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/02/2019 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

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή Ηχητικής και 

Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου 

Αμαρουσίου”».

1 30/2019 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο “Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής 

κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου 

Αμαρουσίου”»

Επιλογή αναδόχου για τη διαχείριση 

χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, με 

συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε 

Πρόγραμμα Συλλογής - Μεταφοράς προς 

ενεργειακή αξιοποίηση αυτών για χρονικό 

διάστημα δύο ετών

2 31/2019 Επιλογή αναδόχου για τη διαχείριση 

χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, με 

συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε 

Πρόγραμμα Συλλογής - Μεταφοράς προς 

ενεργειακή αξιοποίηση αυτών για χρονικό 

διάστημα δύο ετών

Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού και αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών για την επιλογή 

προσωρινού αναδόχου του έργου 

«Επισκευές – αποκαταστάσεις και 

επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών 

ακαθάρτων και ομβρίων»

3 32/2019 Έγκριση πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού και αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών για την επιλογή 

προσωρινού αναδόχου του έργου 

«Επισκευές – αποκαταστάσεις και 

επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών 

ακαθάρτων και ομβρίων»

Έγκριση ή μη πρακτικού αποσφράγισης 

και  αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του υπ’ αρ. 77185 ανοικτού 

συνοπτικού διαγωνισμού μέσω 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και κατακύρωσης 

του ανωτέρω

4 33/2019 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και  

αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του υπ’ αρ. 77185 ανοικτού 

συνοπτικού διαγωνισμού μέσω 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και κατακύρωσης 

του ανωτέρω
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Αποδοχή ή μη δωρεάς επίπλων-γραφείων 

απο την εταιρεία με την επωνυμία 

"ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ Α.Ε" προς τον Δήμο 

Αμαρουσίου

5 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η με αρ. πρωτ. 15867/13.4.2018 αίτηση 

του κ. Μανωλόπουλου Ιωάννη για ρύθμιση 

καταβολής σε μηνιαίες δόσεις, προς 

εξόφληση ποσού 20.845,34 € από 

οφειλόμενα μισθώματα

6 34/2019 Η με αρ. πρωτ. 15867/13.4.2018 αίτηση 

του κ. Μανωλόπουλου Ιωάννη για ρύθμιση 

καταβολής σε μηνιαίες δόσεις, προς 

εξόφληση ποσού 20.845,34 € από 

οφειλόμενα μισθώματα

Άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου, κατά της 

υπ'αρ. 7423/2017 αποφάσεως του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών.Υπόθεση αγωγής του ν.π.δ.δ. με 

την επωνυμία "Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών" κατά των 1) Δήμου Αμαρουσίου 

και 2) της Δημοτικής Επιχείρησης 

Τεχνολογία του Δήμου Αμαρουσίου

7 35/2019 Άσκηση ενδίκου μέσου, κατά της υπ'αρ. 

7423/2017 αποφάσεως του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών.Υπόθεση αγωγής 

του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών" κατά των 1) Δήμου 

Αμαρουσίου και 2) της Δημοτικής 

Επιχείρησης Τεχνολογία του Δήμου 

Αμαρουσίου

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά υπ' αριθ. 

30/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου

8 36/2019 Μη Άσκηση  ενδίκου μέσου κατά υπ' αριθ. 

30/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθ. 80261/2018 ΠΕΕ του νπδδ ΕΦΚΑ 

(υποκατ/μα Αμαρουσίου) και των από 

28.1.2011 ΠΕΕ που συντάχθηκαν κατ' 

εφαρμογή του ν. 4554/2018 (υπόθ. 

σχολικών φυλάκων)

9 37/2019 Μη Άσκηση  ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθ. 80261/2018 ΠΕΕ του νπδδ ΕΦΚΑ 

(υποκατ/μα Αμαρουσίου) και των από 

28.1.2011 ΠΕΕ που συντάχθηκαν κατ' 

εφαρμογή του ν. 4554/2018 (υπόθ. 

σχολικών φυλάκων)

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθ. 122/2019 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

εργατικών διαφορών)

10 38/2019 Μη Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθ. 122/2019 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

εργατικών διαφορών)

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθ. 2208/2018 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

εργατικών διαφορών)

11 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Αναστολή κυρώσεων για αυθαίρετη 

κατάληψη κ.χ. απο το περιβάλλοντα χώρο 

περιπτέρου ευρισκομένου επί της Πλατείας 

Πίνδου, δικαιούχου Αντωνίου Ρέλλα”

12 39/2019 Αναστολή κυρώσεων για αυθαίρετη 

κατάληψη κ.χ. απο το περιβάλλοντα χώρο 

περιπτέρου ευρισκομένου επί της Πλατείας 

Πίνδου, δικαιούχου Αντωνίου Ρέλλα”

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)

13 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
19/2/2019
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