
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. 27717 31/5/2019 για την 18/2019 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/06/2019 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

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής , αίτησης αναστολής και 

προσωρινής αναστολής κατά της υπ' 

αριθμ. 14225/2010 διαταγής πληρωμής 

της κας Δικαστού του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Υπόθεση 

Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε)

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

162/2019 Άσκηση  του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής , αίτησης αναστολής και 

προσωρινής αναστολής κατά της υπ' 

αριθμ. 14225/2010 διαταγής πληρωμής 

της κας Δικαστού του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Υπόθεση 

Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε)

Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

163/2019 Έγκριση  πρακτικού και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"Καθαρισμός και αποψίλωση 

κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 

λόγους πυρασφάλειας"

"Εκ νέου έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ) 2014-2020" και ένταξη της πράξης 

"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2018-2019 - Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" με 

Κωδικό ΟΠΣ 5029645 με τίτλο Υποέργου 

1 "ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"".

1 164/2019 "Εκ νέου έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(ΤΕΒΑ) 2014-2020" και ένταξη της πράξης 

"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2018-2019 - Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" με 

Κωδικό ΟΠΣ 5029645 με τίτλο Υποέργου 

1 "ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ""
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο "Ασφάλιστρα 

Μεταφορικών Μέσων"

2 165/2019 Έγκριση  πρακτικών και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο "Ασφάλιστρα 

Μεταφορικών Μέσων"

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών για την ανάθεση 

του έργου με τίτλο: «Κτηματογραφήσεις και 

τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε παραρεμάτια 

τμήματα των περιοχών Σωρός – Λάκκα 

Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δήμου 

Αμαρουσίου»

3 166/2019 Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης 

οικονομικών προσφορών για την ανάθεση 

του έργου με τίτλο: «Κτηματογραφήσεις και 

τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε παραρεμάτια 

τμήματα των περιοχών Σωρός – Λάκκα 

Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δήμου 

Αμαρουσίου»

Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) 

για την περισυλλογή των 

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των 

οχημάτων - μηχανημάτων του  Δήμου 

Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο 

ετών

4 167/2019 Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη 

διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και 

προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) 

για την περισυλλογή των 

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των 

οχημάτων - μηχανημάτων του  Δήμου 

Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο 

ετών

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης  για 

την μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση 

των επικίνδυνων αποβλήτων οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου

5 168/2019 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης  για 

την μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση 

των επικίνδυνων αποβλήτων οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ICLEI για το έτος 2019 του Δήμου 

Αμαρουσίου

6 169/2019 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ICLEI για το έτος 2019 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο Knowledge Society Forum 

του Δικτύου  EUROCITIES (πρώην 

Telecities) για το έτος 2019 του Δήμου 

Αμαρουσίου

7 170/2019 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο Knowledge Society Forum 

του Δικτύου  EUROCITIES (πρώην 

Telecities) για το έτος 2019 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

λόγω εξώδικου συμβιβασμού για φθορά ΙΧ 

λόγω κακοτεχνίας οδοστρώματος 

(Υπόθεση Παλιουδάκη Διονύσιου - Φ. 

5198)

8 171/2019 Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως λόγω 

εξώδικου συμβιβασμού για φθορά ΙΧ λόγω 

κακοτεχνίας οδοστρώματος (Υπόθεση 

Παλιουδάκη Διονύσιου - Φ. 5198)

Έγκριση ή μη καταβολής τόκων 

επιδικασθέντος ποσού δυνάμει της υπ' 

αριθμ. 19493/2015 τελεσίδικης δικαστικής 

απόφασης (Υπόθεση Ιατρικό Αθηνών - 

Φ.1270)

9 172/2019 Έγκριση καταβολής τόκων επιδικασθέντος 

ποσού δυνάμει της υπ' αριθμ. 19493/2015 

τελεσίδικης δικαστικής απόφασης 

(Υπόθεση Ιατρικό Αθηνών - Φ.1270)

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

κατ' άρ. 105-106 ΕισΝΑΚ, σε εκτέλεση της 

υπ' αρ. Α815/2019 απόφασης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 

25ο Μονομελές) - Υπόθεση Αργυρούς 

χήρας Μιχαήλ Βιτάλη, το γένος Νικολάου 

και Μαρίκας Καρακατσάνη, κατά του 

Δήμου Αμαρουσίου. Φ.4707

10 173/2019 Έγκριση  καταβολής αποζημιώσεως κατ' 

άρ. 105-106 ΕισΝΑΚ, σε εκτέλεση της υπ' 

αρ. Α815/2019 απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 25ο 

Μονομελές) - Υπόθεση Αργυρούς χήρας 

Μιχαήλ Βιτάλη, το γένος Νικολάου και 

Μαρίκας Καρακατσάνη, κατά του Δήμου 

Αμαρουσίου. Φ.4707

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

δυνάμει εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς ΙΧ. Υπόθεση Χαραλαμπίδου 

Τζωρτζίνα (Φ5210)

11 174/2019 Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως 

δυνάμει εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς ΙΧ. Υπόθεση Χαραλαμπίδου 

Τζωρτζίνα (Φ5210)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού από 

διαταγή πληρωμής βάσει της υπ' αριθμ. 

127/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου (Υπόθεση  Φεστιβάλ 

Αρχιτεκτονικών Σχολών - Basema 

(Μπάσιμα) Bourghal (Μπούργκαλ)

12 175/2019 Έγκριση επιδικασθέντος ποσού από 

διαταγή πληρωμής βάσει της υπ' αριθμ. 

127/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου (Υπόθεση  Φεστιβάλ 

Αρχιτεκτονικών Σχολών - Basema 

(Μπάσιμα) Bourghal (Μπούργκαλ)

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

επικειμένων ιδιοκτησίαςμε αρ. κτημ. 0613 

στο Ο.Τ. 1051 της περιοχής "Στούντιο Α" 

του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθεση 

Σκουργιαλού) Φ. 2942

13 176/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

επικειμένων ιδιοκτησίαςμε αρ. κτημ. 0613 

στο Ο.Τ. 1051 της περιοχής "Στούντιο Α" 

του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθεση 

Σκουργιαλού) Φ. 2942

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
5/6/2019
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