
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. 46829 30/9/2019 για την 31/2019 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/10/2019 και ώρα 12:00 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  εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων 

μεταβίβασης των οχημάτων των πρώην 

δημοτικών επιχειρήσεων στο Δήμο 

Αμαρουσίου

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

251/2019 Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων μεταβίβασης 

των οχημάτων των πρώην δημοτικών 

επιχειρήσεων στο Δήμο Αμαρουσίου

 Tροποποίηση  της υπ'αριθμ. 208/2019 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά την 3η Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2019

1 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Καθορισμός τελών για την τέλεση 

πολιτικών γάμων

2 252/2019 Καθορισμός τελών για την τέλεση 

πολιτικών γάμων

"Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

Αμαρουσίου"- Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ"

3 253/2019 "Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 

Αμαρουσίου"- Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ"

Συγκρότηση  Επιτροπής Συντήρησης και 

Επισκευής Οχημάτων του Δήμου  

 Aμαρουσίου και ορισμός Προέδρου και 

Αναπληρωτή Προέδρου αυτής

4 254/2019 Συγκρότηση  Επιτροπής Συντήρησης και 

Επισκευής Οχημάτων του Δήμου  

 Aμαρουσίου και ορισμός Προέδρου και 

Αναπληρωτή Προέδρου αυτής

Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

προμηθειών του N.4412/2016"

5 255/2019 Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

προμηθειών του N.4412/2016"

Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

γενικών υπηρεσιών του N.4412/2016"

6 256/2019 Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 

γενικών υπηρεσιών του N.4412/2016"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή 

μη  της παροχής υπηρεσιών που αφορούν 

στη  μελέτη "Παροχή υπηρεσιών 

δημιουργίας οπτικοακουστικού 

ενημερωτικού υλικού 

προώθησης-προβολής και ανάδειξης των 

δομών και δράσεων του Δήμου 

Αμαρουσίου"

7 257/2019 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση  της 

παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη  

μελέτη "Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας 

οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού 

προώθησης-προβολής και ανάδειξης των 

δομών και δράσεων του Δήμου 

Αμαρουσίου"

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή 

μη  της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  

που αφορούν στη  μελέτη "Δαπάνες 

συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής 

ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

Δήμου Αμαρουσίου"

8 258/2019 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση   

της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 

αφορούν στη  μελέτη "Δαπάνες 

συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής 

ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

Δήμου Αμαρουσίου"

Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση ή μη  

της αγοράς σχοινιού που αφορά στη  

μελέτη "Προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού 

και Φωταγωγήσεων (σχοινί)"

9 259/2019 Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση της 

αγοράς σχοινιού που αφορά στη  μελέτη 

"Προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού και 

Φωταγωγήσεων (σχοινί)"

 Έγκριση ή μη  εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων  και λοιπών οχημάτων του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής 

Οδού

10 260/2019  Έγκριση   εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων  και λοιπών οχημάτων του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής 

Οδού

Διαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ ( Υπόθεση 

Μ.Δ με αρ. καρτέλας 075414)

11 261/2019 Διαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ ( Υπόθεση 

Μ.Δ με αρ. καρτέλας 075414)

Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος 

ακίνητης περιουσίας

(Υπόθεση Τ.Σ. αριθμό καρτέλας 115525)

12 262/2019 Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος 

ακίνητης περιουσίας

(Υπόθεση Τ.Σ. αριθμό καρτέλας 115525)

Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού και φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

(Υπόθεση Κ.Κ.Δ-Π.Κ..  με αριθμό καρτέλας 

199495)

13 263/2019 Διαγραφή οφειλών από ανείσπρακτα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού και φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

(Υπόθεση Κ.Κ.Δ-Π.Κ..  με αριθμό καρτέλας 

199495)

Έγκριση η μη καταβολής κατόπιν 

συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος 

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

επικειμένων ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0613 

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

του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθεση 

Σκουργιαλού Μαρία και Σκουργιαλού 

Ελένη) Φ. 2942

14 264/2019 Έγκριση καταβολής κατόπιν 

συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος 

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

επικειμένων ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0613 

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

του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθεση 

Σκουργιαλού Μαρία και Σκουργιαλού 

Ελένη) Φ. 2942

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

δυνάμει εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς Ι.Χ κυριότητας  Κακαμπούρα 

Κωσταντίνας  , (Υπόθεση Τζαγκαράκης 

Εμμανουήλ- Κακαμπούρα Κωσταντίνα, 

Φ2564

15 265/2019 Έγκριση  καταβολής αποζημιώσεως 

δυνάμει εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς Ι.Χ κυριότητας  Κακαμπούρα 

Κωσταντίνας  , (Υπόθεση Τζαγκαράκης 

Εμμανουήλ- Κακαμπούρα Κωσταντίνα, 

Φ2564

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

αποζημίωσης λόγω φθοράς αυτοκινήτου 

Ι.Χ. κυριότητας Κολομβού Ιωάννας του 

Σπυρίδωνος

16 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς ΙΧ. Υπόθεση ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Φ2564)

17 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Λήψη απόφασης λόγω σχετικής 

εξειδίκευσης πίστωσης στον 

προϋπολογισμό του Δήμου λόγω φθοράς 

του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜΟ- 4877 Ι.Χ 

της κυρίας Λάμπου Σταυρούλας ( Υπόθεση 

Λάμπου Σταυρούλα Φ. 5231)

18 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 

αποζημίωσης λόγω φθοράς του με αριθμό 

κυκλοφορίας ΥΜΟ- 4877 Ι.Χ της κυρίας 

Λάμπου Σταυρούλας ( Υπόθεση Λάμπου 

Σταυρούλα Φ. 5231)

19 266/2019 Eγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω 

φθοράς του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜΟ- 

4877 Ι.Χ της κυρίας Λάμπου Σταυρούλας ( 

Υπόθεση Λάμπου Σταυρούλα Φ. 5231)

Έγκριση ή μη παράστασης του Δήμου 

Αμαρουσίου στο Β’ Τριμελές Εφετείο 

Κακουργημάτων Αθηνών, προς 

υποστήριξη της κατηγορίας,  ανάθεσης 

χειρισμού της υπόθεσης σε δικηγόρο και 

καθορισμός αμοιβής του

20 267/2019 Έγκριση παράστασης του Δήμου 

Αμαρουσίου στο Β’ Τριμελές Εφετείο 

Κακουργημάτων Αθηνών, προς 

υποστήριξη της κατηγορίας,  ανάθεσης 

χειρισμού της υπόθεσης σε δικηγόρο και 

καθορισμός αμοιβής του

Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Πατέλη Βασίλειο, σε σεμινάριο

21 268/2019 Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, 

Πατέλη Βασίλειο, σε σεμινάριο

Έγκριση συμμετοχής του 

υπαλλήλου,Γιαταγάνα Μάριο , σε 

σεμινάριο

22 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
10/10/2019
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