
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. 36226 19/7/2019 για την 24/2019 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/07/2019 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

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β΄ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2019 του Δήμου 

Αμαρουσίου

1 211/2019 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β΄ τρίμηνου 

οικονομικού έτους 2019 του Δήμου 

Αμαρουσίου

«Έγκριση ή μη πρακτικών της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και ματαίωση ή 

μη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού 

εξοπλισμού στην πλατεία Ευτέρπης»

2 212/2019 «Έγκριση  πρακτικών της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και ματαίωση της 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και 

τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στην 

πλατεία Ευτέρπης»

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο" Υπηρεσίες 

συντήρησης, υποστήριξης και 

αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και 

υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους 

προστασίας και του antivirus "

3 213/2019 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο" Υπηρεσίες συντήρησης, 

υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών 

λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του 

τοίχους προστασίας και του antivirus "

Εγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο  όνομα του υπαλλήλου Σπυρίδων 

Χωραφόπουλου, για την καταβολή ετήσιας   

συνδρομής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών 

Πόλεων του παγκοσμίου   οργανισμού 

υγείας για το έτος 2019.

4 214/2019 Εγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο  όνομα του υπαλλήλου Σπυρίδων 

Χωραφόπουλου, για την καταβολή ετήσιας   

συνδρομής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών 

Πόλεων του παγκοσμίου   οργανισμού 

υγείας για το έτος 2019.
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την εκ της 

υπ’ αριθμ. 218/2019 διαταγή πληρωμής 

της κ. Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου Έλλης 

Σταματάκη, συνοδευόμενη από την με 

ημερομηνία 07/06/2019 εντολή προς 

πληρωμή, παρά πόδας του αντιγράφου εκ 

του υπ’ αριθμ. 285/19 πρώτου απογράφου 

εκτελεστού της ανωτέρω διαταγής 

πληρωμής (Υπόθεση «ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 

ΕΠΕ»  Φ5240 Υποφ.)

5 215/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την εκ της 

υπ’ αριθμ. 218/2019 διαταγή πληρωμής 

της κ. Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου Έλλης 

Σταματάκη, συνοδευόμενη από την με 

ημερομηνία 07/06/2019 εντολή προς 

πληρωμή, παρά πόδας του αντιγράφου εκ 

του υπ’ αριθμ. 285/19 πρώτου απογράφου 

εκτελεστού της ανωτέρω διαταγής 

πληρωμής (Υπόθεση «ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 

ΕΠΕ»  Φ5240 Υποφ.)

Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκων μέσων 

κατά υπ' αριθ. 249/2019απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

6 216/2019 Έγκριση μη  άσκησης ενδίκων μέσων κατά 

υπ' αριθ. 249/2019απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκων μέσων 

κατά υπ' αριθ. 247/2019απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

7 217/2019 Έγκριση μη  άσκησης  ενδίκων μέσων 

κατά υπ' αριθ. 247/2019απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 258/2019 

διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκη 

Αμαρουσίου Αικατερίνης 

Ροδίτου(ΥΠΟΘΕΣΗ "ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΝΝΑ 

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ")(Φ. 5251)

8 218/2019 Μη Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 258/2019 

διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκη 

Αμαρουσίου Αικατερίνης 

Ροδίτου(ΥΠΟΘΕΣΗ "ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΝΝΑ 

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ")(Φ. 5251)

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

δυνάμει εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς της σιδηροκατασκευής και της 

τέντας καταστήματος, Υπόθεση Γεώργιος 

Μαυραντζάκης  (Φ5140)

9 219/2019 Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως 

δυνάμει εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς της σιδηροκατασκευής και της 

τέντας καταστήματος, Υπόθεση Γεώργιος 

Μαυραντζάκης  (Φ5140)

Έγκριση ή μη Καταβολής αμοιβής και 

εξόδων στο Δικηγόρο Αθηνών κύριο 

Ζυγούρη  Παναγιώτη για την παράσταση 

και κατάθεση σχετικού υπομνήματος για 

την υποστήριξη  του ενδίκου μέσου της 

αιτήσεως αναθεώρησης κατά της υπ' 

αριθμόν 295/2019 απόφασης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου- Τμήμα VI (Υπόθεση 

Πλατεία Ευτέρπης- Σταθμός ΗΣΑΠ 

Φ.4124-5144)

10 220/2019 Έγκριση Καταβολής αμοιβής και εξόδων 

στο Δικηγόρο Αθηνών κύριο Ζυγούρη  

Παναγιώτη για την παράσταση και 

κατάθεση σχετικού υπομνήματος για την 

υποστήριξη  του ενδίκου μέσου της 

αιτήσεως αναθεώρησης κατά της υπ' 

αριθμόν 295/2019 απόφασης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου- Τμήμα VI (Υπόθεση 

Πλατεία Ευτέρπης- Σταθμός ΗΣΑΠ 

Φ.4124-5144)

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 

προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, για την 

ιδιοκτησία  στο Ο.Τ. Γ 836 της περιοχής " 

Παλαιό Ψαλίδι" του Δήμου Αμαρουσίου 

(υπόθ. Κοτσαμπασάκη Χριστίνα - Φ.3680)

11 221/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 

προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, για την 

ιδιοκτησία  στο Ο.Τ. Γ 836 της περιοχής " 

Παλαιό Ψαλίδι" του Δήμου Αμαρουσίου 

(υπόθ. Κοτσαμπασάκη Χριστίνα - Φ.3680)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
23/7/2019
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