
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. 16423 28/3/2019 για την 10/2019 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 01/04/2019 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

Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού υπόθεσης 

λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης 

γνώσης

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

84/2019 Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού υπόθεσης 

λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης 

γνώσης

Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και ματαίωση ή 

μη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης της προμήθειας με τίτλο 

"Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 

συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

του Δήμου Αμαρουσίου - Χρηματοδότηση 

από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ"

1 85/2019 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και ματαίωση  

της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης της προμήθειας με τίτλο 

"Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 

συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

του Δήμου Αμαρουσίου - Χρηματοδότηση 

από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ"

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2019 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

συγκρότησης επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων έργων 

και μελετών του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016

2 86/2019 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2019 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

συγκρότησης επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων έργων 

και μελετών του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 392/2018  

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως 

προς την ημερομηνίας αποσφράγισης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών 

στο πλαίσιο οριοθέτησης ρεμάτων στον 

Δήμο Αμαρουσίου»

3 87/2019 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 392/2018  

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως 

προς την ημερομηνίας αποσφράγισης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών 

στο πλαίσιο οριοθέτησης ρεμάτων στον 

Δήμο Αμαρουσίου»

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης μελέτης 

με τίτλο: «Κτηματογραφήσεις και 

τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε παραρεμάτια 

τμήματα των περιοχών Σωρός – Λάκκα 

Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δήμου 

Αμαρουσίου»

4 88/2019 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης μελέτης 

με τίτλο: «Κτηματογραφήσεις και 

τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε παραρεμάτια 

τμήματα των περιοχών Σωρός – Λάκκα 

Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δήμου 

Αμαρουσίου»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση όρων διακήρυξης για τον 

διαγωνισμό δημόσιας σύμβασης μελέτης 

με τίτλο: «Κτηματογραφήσεις και 

τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε παραρεμάτια 

τμήματα των περιοχών Σωρός - Λάκκα 

Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δήμου 

Αμαρουσίου»

5 89/2019 Έγκριση όρων διακήρυξης για τον 

διαγωνισμό δημόσιας σύμβασης μελέτης 

με τίτλο: «Κτηματογραφήσεις και 

τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε παραρεμάτια 

τμήματα των περιοχών Σωρός - Λάκκα 

Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δήμου 

Αμαρουσίου»

 Έγκριση όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό 

διαγωνισμό δημόσιας σύμβασης έργου με 

τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 

δράσεις στο Δήμο Αμαρουσίου»

6 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εγκριση ή μη 2ου  Πρακτικού Ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό για την Ανάληψη του έργου: 

"EΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ"

7 90/2019 Εγκριση  2ου  Πρακτικού Ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό για την Ανάληψη του έργου: 

"EΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ"

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και της αιτήσεως αναστολής 

εκτελέσεως κατά της υπ' αριθμ. 126/2019 

διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκη 

Αμαρουσίου (με αριθμ. απογράφου 

153/2019)- (Υπόθεση Αλεξίου Θεοδώρας 

Φ. 5144)

8 91/2019 Μη Άσκηση  του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και της αιτήσεως αναστολής 

εκτελέσεως κατά της υπ' αριθμ. 126/2019 

διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκη 

Αμαρουσίου (με αριθμ. απογράφου 

153/2019)- (Υπόθεση Αλεξίου Θεοδώρας 

Φ. 5144)

Έγκριση ή μη  της υπ’ αριθμ. 

110/26.03.2019 απόφασης Δημάρχου 

Αμαρουσίου και Ανάθεση χειρισμού 

μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε 

δικηγόρο εκτός των υπηρετούντων στο 

Δήμο Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία, 

λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης 

γνώσης (Παράσταση , κατάθεση 

Υπομνήματος και σχετικών εγγράφων για 

την αναθεώρηση της με αριθμό 295/2019 

απόφασης του 6ου Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον του 

Τμήματός του  μείζονος επταμελούς 

Συνθέσεως)

9 92/2019 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 110/26.03.2019 

απόφασης Δημάρχου Αμαρουσίου και 

Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης 

δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός 

των υπηρετούντων στο Δήμο Αμαρουσίου 

με πάγια αντιμισθία, λόγω της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης 

(Παράσταση , κατάθεση Υπομνήματος και 

σχετικών εγγράφων για την αναθεώρηση 

της με αριθμό 295/2019 απόφασης του 

6ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

ενώπιον του Τμήματός του  μείζονος 

επταμελούς Συνθέσεως)

Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος 

κεφαλαίου και δικαστικών εξόδωνδυνάμει 

της υπ' αριθμ. 1708/2018 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών(Τακτική Διαδικασία)

(ΥπόθεσηΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ -      

Φ.4599)

10 93/2019 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος 

κεφαλαίου και δικαστικών εξόδωνδυνάμει 

της υπ' αριθμ. 1708/2018 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών(Τακτική Διαδικασία)

(ΥπόθεσηΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ -      

Φ.4599)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και της αίτησης αναστολής κατά 

των υπ' αριθμ. ΔΔΠ582/2019, 

ΔΔΠ583/2019, ΔΔΠ584/2019, 

ΔΔΠ585/2019, ΔΔΠ586/2019, 

ΔΔΠ587/2019, ΔΔΠ726/2019, 

ΔΔΠ727/2019, ΔΔΠ729/2019, 

ΔΔΠ730/2019, ΔΔΠ731/2019, 

ΔΔΠ732/2019, ΔΔΠ733/2019 και 

ΔΔΠ734/2019 Διαταγών Πληρωμής του 

Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

- (Τμήμα 14ο)- Υπόθεση της εταιρείας με 

την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." κατά Δήμου Αμαρουσίου - 

Φ. 5070

11 94/2019 Μη Άσκηση  του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και της αίτησης αναστολής κατά 

των υπ' αριθμ. ΔΔΠ582/2019, 

ΔΔΠ583/2019, ΔΔΠ584/2019, 

ΔΔΠ585/2019, ΔΔΠ586/2019, 

ΔΔΠ587/2019, ΔΔΠ726/2019, 

ΔΔΠ727/2019, ΔΔΠ729/2019, 

ΔΔΠ730/2019, ΔΔΠ731/2019, 

ΔΔΠ732/2019, ΔΔΠ733/2019 και 

ΔΔΠ734/2019 Διαταγών Πληρωμής του 

Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

- (Τμήμα 14ο)- Υπόθεση της εταιρείας με 

την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." κατά Δήμου Αμαρουσίου - 

Φ. 5070

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού από 

διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 

60/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου (Υπόθεση  Φεστιβάλ 

Αρχιτεκτονικών Σχολών - Κωνσταντίνος 

Βλάσσης)

12 95/2019 Έγκριση επιδικασθέντος ποσού από 

διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 

60/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου (Υπόθεση  Φεστιβάλ 

Αρχιτεκτονικών Σχολών - Κωνσταντίνος 

Βλάσσης)

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού από 

διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 

59/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου (Υπόθεση  Φεστιβάλ 

Αρχιτεκτονικών Σχολών - Νικόλαος 

Σπανός)

13 96/2019 Έγκριση  επιδικασθέντος ποσού από 

διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 

59/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου (Υπόθεση  Φεστιβάλ 

Αρχιτεκτονικών Σχολών - Νικόλαος 

Σπανός)

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

έφεσης κατά της υπ' αριθμ. Α815/2019 

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (τμήμα 25ο Μονομελές) που 

αφορά αγωγή αποζημίωσης (κατ' άρ. 

105-106 ΕισΝΑΚ) της Αργυρούς χήρας 

Μιχαήλ Βιτάλη, το γένος Νικολάου και 

Μαρίκας Καρακατσάνη, κατά του Δήμου 

Αμαρουσίου.Φ.4707

14 97/2019 Μη Άσκηση  του ενδίκου μέσου της έφεσης 

κατά της υπ' αριθμ. Α815/2019 απόφασης 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

(τμήμα 25ο Μονομελές) που αφορά αγωγή 

αποζημίωσης (κατ' άρ. 105-106 ΕισΝΑΚ) 

της Αργυρούς χήρας Μιχαήλ Βιτάλη, το 

γένος Νικολάου και Μαρίκας 

Καρακατσάνη, κατά του Δήμου 

Αμαρουσίου.Φ.4707

Κατάρτιση όρων δημόσιας μειοδοτικής 

δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων 

για την στέγαση του Πρότυπου Γυμνασίου, 

Πρότυπου Λυκείου, ΕΠΑΛ Αναβρύτων  

Δήμου Αμαρουσίου

15 98/2019 Κατάρτιση όρων δημόσιας μειοδοτικής 

δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων 

για την στέγαση του Πρότυπου Γυμνασίου, 

Πρότυπου Λυκείου, ΕΠΑΛ Αναβρύτων  

Δήμου Αμαρουσίου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
2/4/2019
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