
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. 37401 26/7/2019 για την 25/2019 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/07/2019 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

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας για τον με Α/Α 

81532 διαγωνισμό του έργου: «Επισκευή 

συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων 

χώρων και λοιπές δράσεις στο Δήμο 

Αμαρουσίου»

1 222/2019 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας για τον με Α/Α 

81532 διαγωνισμό του έργου: «Επισκευή 

συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων 

χώρων και λοιπές δράσεις στο Δήμο 

Αμαρουσίου»

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο

όνομα του υπαλλήλου Βασιλείου Κάτσαρη, 

για τις διελεύσεις των οχημάτων   που 

χρησιμοποιεί ο Δήμος Αμαρουσίου από 

την ''Αττική Οδό''

2 223/2019 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, 

στο όνομα του υπαλλήλου Βασιλείου 

Κάτσαρη, για τις διελεύσεις των οχημάτων   

που χρησιμοποιεί ο Δήμος Αμαρουσίου 

από την ''Αττική Οδό''

Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ’ 

αριθμ. 258/2019 διαταγή πληρωμής της κ. 

Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου Αικατερίνης 

Ροδίτου, συνοδευόμενη από την με 

ημερομηνία 02/07/2019 εντολή προς 

πληρωμή, παρά πόδας του αντιγράφου εκ 

του υπ’ αριθμ.339/19 πρώτου απογράφου 

εκτελεστού της ανωτέρω διαταγής 

πληρωμής (Υπόθεση «ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΝΝΑ»  

Φ.5251)

3 224/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ’ 

αριθμ. 258/2019 διαταγή πληρωμής της κ. 

Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου Αικατερίνης 

Ροδίτου, συνοδευόμενη από την με 

ημερομηνία 02/07/2019 εντολή προς 

πληρωμή, παρά πόδας του αντιγράφου εκ 

του υπ’ αριθμ.339/19 πρώτου απογράφου 

εκτελεστού της ανωτέρω διαταγής 

πληρωμής (Υπόθεση «ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΝΝΑ»  

Φ.5251)

Έγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντος 

ποσού δυνάμει της υπ'αριθμ. 13503/2018 

τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών -Τμήμα 8ο (Υπόθεση Hans Peter 

Paulitsch- Φ.4081)

4 225/2019 Έγκριση  καταβολής επιδικασθέντος 

ποσού δυνάμει της υπ'αριθμ. 13503/2018 

τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών -Τμήμα 8ο (Υπόθεση Hans Peter 

Paulitsch- Φ.4081)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

αποζημίωσης λόγω φθοράς αυτοκινήτου 

Ι.Χ. κυριότητας Λάμπου Σταυρούλας του 

Κωνσταντίνου

5 226/2019 Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού 

αποζημίωσης λόγω φθοράς αυτοκινήτου 

Ι.Χ. κυριότητας Λάμπου Σταυρούλας του 

Κωνσταντίνου

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

έφεσης κατά της υπ' αριθμ. A3159/2018 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών που αφορά αίτηση ακυρώσεως 

του πολιτικού κόμματος "Νέα Δημοκρατία" 

κατά του Δήμου Αμαρουσίου ( Υπόθεση 

Νέα Δημοκρατία Φ.4242)

6 227/2019 Μη Άσκηση  του ενδίκου μέσου της έφεσης 

κατά της υπ' αριθμ. A3159/2018 

απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών που αφορά αίτηση ακυρώσεως 

του πολιτικού κόμματος "Νέα Δημοκρατία" 

κατά του Δήμου Αμαρουσίου ( Υπόθεση 

Νέα Δημοκρατία Φ.4242)

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 

προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, για την 

ιδιοκτησία με κ.α. 0719 στο Ο.Τ. Γ 836 της 

περιοχής "Άγιος Θωμάς" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθ. Ηλίας και Παναγιώτης 

Σγουράκης)

7 228/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 

προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, για την 

ιδιοκτησία με κ.α. 0719 στο Ο.Τ. Γ 836 της 

περιοχής "Άγιος Θωμάς" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθ. Ηλίας και Παναγιώτης 

Σγουράκης)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
31/7/2019
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