
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ 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. 48104 11/10/2019 για την 32/2019 συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής στις 17/10/2019 και ώρα 10:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Ακύρωση της υπ'αριθµ 208/2019 Απόφασης 
Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την 3η 
Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2019 

1 269/2019 Ακύρωση της υπ'αριθµ 208/2019 Απόφασης 
Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την 3η 
Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2019 

3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2019 και 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 

2 270/2019 3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2019 και 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ΄ τρίµηνου 
οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

3 271/2019 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ΄ τρίµηνου 
οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου 
Αµαρουσίου 

Έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών – 
µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

4 272/2019 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 
µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

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 αναλωσίµων εκτυπωτικών 
µηχανών, φωτοτυπικού χάρτου Α4, 
φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής ύλης και 
λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων και χαρτιού 
εκτύπωσης σχεδίων 

5 273/2019 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 
µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο 
“Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτικών 
µηχανών, φωτοτυπικού χάρτου Α4, 
φωτοτυπικού χάρτου, γραφικής ύλης και 
λοιπά υλικά γραφείων, φακέλων και χαρτιού 
εκτύπωσης σχεδίων 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Ορισµός ηµεροµηνίας  διενέργειας 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δηµοπρασίας (διαγωνισµού) για την 
περισυλλογή των χρησιµοποιηµένων 
συσσωρευτών των οχηµάτων - 
µηχανηµάτων έργου του  ∆ήµου Αµαρουσίου 
για χρονικό διάστηµα δύο ετών 

6 274/2019 Ορισµός ηµεροµηνίας  διενέργειας 
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δηµοπρασίας (διαγωνισµού) για την 
περισυλλογή των χρησιµοποιηµένων 
συσσωρευτών των οχηµάτων - 
µηχανηµάτων έργου του  ∆ήµου Αµαρουσίου 
για χρονικό διάστηµα δύο ετών 

∆ιαγραφή οφειλής για δηµοτικό τέλος 0,5% 
και του αναλογούντος προστίµου 
Υπόθεση: Π-Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.  Αρ. Καρτ.152792 
/ ID 149708 

7 275/2019 ∆ιαγραφή οφειλής για δηµοτικό τέλος 0,5% 
και του αναλογούντος προστίµου 
Υπόθεση: Π-Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.  Αρ. Καρτ.152792 
/ ID 149708 

∆ιαγραφή οφειλής από χρηµατικό κατάλογο 
για κατάληψη κοιν. χώρου 
καταστήµατος".(υποθ. Σ.Μ. αρ.καρτ.023994) 

8 276/2019 ∆ιαγραφή οφειλής από χρηµατικό κατάλογο 
για κατάληψη κοιν. χώρου 
καταστήµατος".(υποθ. Σ.Μ. αρ.καρτ.023994) 

Έγκριση ή µη της Εξειδίκευσης πίστωσης και 
της συµµετοχής του ∆ήµου Αµαρουσίου σε 
εκδήλωση του Αθλητικού Οµίλου 
Παραδείσου Αµαρουσίου 

9 277/2019 Έγκριση της Εξειδίκευσης πίστωσης και της 
συµµετοχής του ∆ήµου Αµαρουσίου σε 
εκδήλωση του Αθλητικού Οµίλου 
Παραδείσου Αµαρουσίου 

Έγκριση ή µη της Εξειδίκευσης πίστωσης και 
της συµµετοχής του ∆ήµου Αµαρουσίου σε 
εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Αµαρουσίου 
"Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ" 

10 278/2019 Έγκριση της Εξειδίκευσης πίστωσης και της 
συµµετοχής του ∆ήµου Αµαρουσίου σε 
εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Αµαρουσίου 
"Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ" 

Έγκρισηή µη της εξειδίκευσης πίστωσηςκαι 
της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 
αφορούν στη  µελέτη "Ενοικίαση Ταινιών" 

11 279/2019 Έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης και της 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 
αφορούν στη  µελέτη "Ενοικίαση Ταινιών" 

Εξώδικος συµβιβασµός για ποσό 
αποζηµίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 
Βούβουρα Χαραλάµπου Φ 2564) 

12 280/2019 Εξώδικος συµβιβασµός για ποσό 
αποζηµίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 
Βούβουρα Χαραλάµπου Φ 2564) 

Έγκριση καταβολής αποζηµίωσης λόγω 
ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων µε κωδικό 
κτηµατογράφησης  050141239018, 
ευρισκοµένων στο Ο.Τ. 678 της περιοχής  
"Ψαλίδι" του ∆ήµου Αµαρουσίου  ( υπόθεση 
Σ. ΛΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε - Φ. 4388) 

13 281/2019 Έγκριση καταβολής αποζηµίωσης λόγω 
ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων µε κωδικό 
κτηµατογράφησης  050141239018, 
ευρισκοµένων στο Ο.Τ. 678 της περιοχής  
"Ψαλίδι" του ∆ήµου Αµαρουσίου  ( υπόθεση 
Σ. ΛΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε - Φ. 4388) 

Έγκριση ή µη καταβολής κεφαλαίου και 
δικαστικών εξόδων εκ της υπ' αριθµ. 
11420/2017 διαταγής πληρωµής του κ. 
∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (ΥΠΟΘΕΣΗ "DELOITTE BUSINESS 
SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ") 

14 282/2019 Έγκριση καταβολής κεφαλαίου και 
δικαστικών εξόδων εκ της υπ' αριθµ. 
11420/2017 διαταγής πληρωµής του κ. 
∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (ΥΠΟΘΕΣΗ "DELOITTE BUSINESS 
SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ") 

Έγκριση ή µη καταβολής 
ποσούκεφαλαίουκαι δικαστικής δαπάνης 
βάσει της υπ' αρίθµ 2159/2013 τελεσίδικης 
απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου 
Αθηνών- Υπόθεση Σπυρίδωνα Βλάχου 
(Φ.3949) 

15 283/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 
δικαστικής δαπάνης βάσει της υπ' αρίθµ 
2159/2013 τελεσίδικης απόφασης του 
Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών- Υπόθεση 
Σπυρίδωνα Βλάχου (Φ.3949) 

Συµβιβαστικός καθορισµός αποζηµίωσης µε 
υπόχρεο το ∆ήµο Αµαρουσίου λόγω 
ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων, για την 
ιδιοκτησία µε κ.α. 0325 στο Ο.Τ. Γ 813 της 
περιοχής "Άγιος Θωµάς" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου (υπόθ. Τσίντζου Παρασκευή και 
Τσίντζου Σταυρούλα - Φ. 5054) 

16 284/2019 Συµβιβαστικός καθορισµός αποζηµίωσης µε 
υπόχρεο το ∆ήµο Αµαρουσίου λόγω 
ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων, για την 
ιδιοκτησία µε κ.α. 0325 στο Ο.Τ. Γ 813 της 
περιοχής "Άγιος Θωµάς" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου (υπόθ. Τσίντζου Παρασκευή και 
Τσίντζου Σταυρούλα - Φ. 5054) 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Συµβιβαστικός καθορισµός αποζηµίωσης µε 
υπόχρεο το ∆ήµο Αµαρουσίου λόγω 
ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων, των Ο.Τ. 
951, 957, 958 (Ο.Τ. αρχ. Ιδιοκτησιών 951, 
952, 1008, 1010, 9510, 957) της περιοχής 
"Σωρός- Λάκκα Κόττου" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου µε κτηµ. αρ. 012606 (υπόθεση 
Κοτσερώνη Σοφία Κοτσερώνης ∆ηµήτριος) 
Φ.4347 

17 285/2019 Συµβιβαστικός καθορισµός αποζηµίωσης µε 
υπόχρεο το ∆ήµο Αµαρουσίου λόγω 
ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων, των Ο.Τ. 
951, 957, 958 (Ο.Τ. αρχ. Ιδιοκτησιών 951, 
952, 1008, 1010, 9510, 957) της περιοχής 
"Σωρός- Λάκκα Κόττου" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου µε κτηµ. αρ. 012606 (υπόθεση 
Κοτσερώνη Σοφία Κοτσερώνης ∆ηµήτριος) 
Φ.4347 

Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων ποσών 
τελεσίδικης διαταγής πληρωµής, καθώς και 
επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και 
εξόδων λόγω υλικών ζηµιών δυνάµει τηςς 
εκδοθείσας υπ' αριθµ. 202/2019 διαταγής 
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου. 
(ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ Φ. 5072) 

18 286/2019 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων ποσών 
τελεσίδικης διαταγής πληρωµής, καθώς και 
επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και 
εξόδων λόγω υλικών ζηµιών δυνάµει τηςς 
εκδοθείσας υπ' αριθµ. 202/2019 διαταγής 
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αµαρουσίου. 
(ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ Φ. 5072) 

Έγκριση συµµετοχής του υπαλλήλου, Χαλκιά 
Θεόδωρο, σε σεµινάριο 

19 287/2019 Έγκριση συµµετοχής του υπαλλήλου, Χαλκιά 
Θεόδωρο, σε σεµινάριο 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
17/10/2019 
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