
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. 59211 13/12/2019 για την 41/2019 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/12/2019 και ώρα 11:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Ανάκληση της με αρ. 379/10.12.2019 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί Έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτισης 

των όρων διακήρυξης, επιλογής του 

τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου 

ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

387/2019 Ανάκληση της με αρ. 379/10.12.2019 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

περί Έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτισης 

των όρων διακήρυξης, επιλογής του 

τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου 

ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων έργων 

και μελετών του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

388/2019 Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων έργων 

και μελετών του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016

Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 

οικονομικού έτους 2019 και έκδοση 

τακτοποιητικών ενταλμάτων

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

389/2019 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 

οικονομικού έτους 2019 και έκδοση 

τακτοποιητικών ενταλμάτων

Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 

περισυλλογή των χρησιμοποιημένων 

συσσωρευτών των οχημάτων - 

μηχανημάτων  του Δήμου Αμαρουσίου για 

το χρονικό διάστημα δύο ετών

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

390/2019 Κατακύρωση του αποτελέσματος της 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 

περισυλλογή των χρησιμοποιημένων 

συσσωρευτών των οχημάτων - 

μηχανημάτων  του Δήμου Αμαρουσίου για 

το χρονικό διάστημα δύο ετών

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ.78/2019 

απόφασης του Δ.Σ. της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», 

που αφορά την υποβολή αιτήματος προς 

την Οικονομική Επιτροπή  Δήμου 

Αμαρουσίου, για τη δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης χώρου εντός του Δημαρχείου με 

σκοπό τη στέγαση της έδρας και των 

γραφείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου

1 391/2019 Έγκριση της υπ’ αριθ.78/2019 απόφασης 

του Δ.Σ. της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», 

που αφορά την υποβολή αιτήματος προς 

την Οικονομική Επιτροπή  Δήμου 

Αμαρουσίου, για τη δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης χώρου εντός του Δημαρχείου με 

σκοπό τη στέγαση της έδρας και των 

γραφείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Αμαρουσίου
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ.79/2019 

απόφασης του Δ.Σ. της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», 

που αφορά την έγκριση των πινάκων 

στοχοθεσίας 5Γ οικονομικών 

αποτελεσμάτων της Επιχείρησης για το 

οικονομικό έτος 2020

2 392/2019 Έγκριση της υπ’ αριθ.79/2019 απόφασης 

του Δ.Σ. της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», 

που αφορά την έγκριση των πινάκων 

στοχοθεσίας 5Γ οικονομικών 

αποτελεσμάτων της Επιχείρησης για το 

οικονομικό έτος 2020

Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Πρότυπη δημιουργία χώρων πρασίνου 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Life Grin"

3 393/2019 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Πρότυπη δημιουργία χώρων πρασίνου 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Life Grin"

Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Συνδέσεις ακαθάρτων αγωγών και 

επισκευές"

4 394/2019 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Συνδέσεις ακαθάρτων αγωγών και 

επισκευές"

Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Ανακατασκευή και συντηρήσεις οδών"

5 395/2019 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Ανακατασκευή και συντηρήσεις οδών"

Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου 

δήμου Αμαρουσίου οδού Σισμανογλείου

6 396/2019 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου 

δήμου Αμαρουσίου οδού Σισμανογλείου

Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου 

δήμου Αμαρουσίου οδού Φραγκοκκλησιάς"

7 397/2019 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου 

δήμου Αμαρουσίου οδού Φραγκοκκλησιάς"

Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου 

οδού Ροδοδάφνης δήμου Αμαρουσίου"

8 398/2019 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο 

"Αναβάθμιση υπαίθριου αθλητικού χώρου 

οδού Ροδοδάφνης δήμου Αμαρουσίου"

Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την 

οργάνωση και καθιέρωση διαδικασιών 

προστασίας προσωπικών δεδομένων με 

βάση τον Κανονισμό Ε/Ε 2016 / 679 

(GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα»

9 399/2019 Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την 

οργάνωση και καθιέρωση διαδικασιών 

προστασίας προσωπικών δεδομένων με 

βάση τον Κανονισμό Ε/Ε 2016 / 679 

(GDPR) για τα προσωπικά δεδομένα»

Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 

58099/09.12.2019 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Προμηθειών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

10 400/2019 Έγκριση του με αριθ. Πρωτ. 

58099/09.12.2019 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Προμηθειών και 

έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ. 

58889/12.12.2019 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Γενικών 

Υπηρεσιών και έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του ανοικτού άνω των 

ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για τη 

σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την 

υπηρεσία με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" και 

συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ 4: 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΟΜΑΔΑ 5: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ και 

ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΚΥΚΛΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 

της με αρ. πρωτ. 61218/27-12-2017 

διακήρυξης

11 401/2019 Έγκριση του με αρ. πρωτ. 

58889/12.12.2019 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Γενικών 

Υπηρεσιών και έγκριση κατακύρωσης 

αποτελέσματος του ανοικτού άνω των 

ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για τη 

σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την 

υπηρεσία με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" και 

συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ 4: 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΟΜΑΔΑ 5: ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ και 

ΟΜΑΔΑ 6: ΔΙΚΥΚΛΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 

της με αρ. πρωτ. 61218/27-12-2017 

διακήρυξης
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 

58904/12.12.2019 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Προμηθειών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12 402/2019 Έγκριση του με αριθ. Πρωτ. 

58904/12.12.2019 πρακτικού της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Προμηθειών και 

έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης 

Συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια 

αναλώσιμων εκτυπωτικών μηχανών, 

φωτοτυπικού χάρτου Α4, φωτοτυπικού 

χάρτου, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων, φακέλων και χαρτιού 

εκτύπωσης σχεδίων

13 403/2019 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης 

Συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια 

αναλώσιμων εκτυπωτικών μηχανών, 

φωτοτυπικού χάρτου Α4, φωτοτυπικού 

χάρτου, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων, φακέλων και χαρτιού 

εκτύπωσης σχεδίων

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο "Στρατηγικό σχέδιο 

προετοιμασίας του Δήμου Αμαρουσίου στις 

αναπτυξιακές κατευθύνσεις και 

χρηματοδοτήσεις του νέου πολυετούς 

πλαισίου χρηματοδότησης της Ε.Ε. για την 

περίοδο 2021-2027"

14 404/2019 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο "Στρατηγικό σχέδιο προετοιμασίας 

του Δήμου Αμαρουσίου στις αναπτυξιακές 

κατευθύνσεις και χρηματοδοτήσεις του 

νέου πολυετούς πλαισίου χρηματοδότησης 

της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027"

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ. 43594/16-10-2018  

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Ατομικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία "ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΤΟΣ

15 405/2019 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ.  44330/23-09-2019  σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 

Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε"

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 

της με αριθ. πρωτ.  44330/23-09-2019  

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 

και της Εταιρείας με την επωνυμία 

"ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε"

16 406/2019 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 

αριθ. πρωτ.  44330/23-09-2019  σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 

Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε"

Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια ειδικών 

περιφράξεων παιδικών χαρών

17 407/2019 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

Συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση 

κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια ειδικών 

περιφράξεων παιδικών χαρών

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο "Τηλεματική 

ενημέρωση επιβατικού κοινού για διέλευση 

των Δημοτικών λεωφορείων μέσω ειδικής 

mobile εφαρμογής""

18 408/2019 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο "Τηλεματική ενημέρωση 

επιβατικού κοινού για διέλευση των 

Δημοτικών λεωφορείων μέσω ειδικής 

mobile εφαρμογής""

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή 

μη  της έκδοσης λευκώματος πουαφορά 

στη  μελέτη "ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ  

(ΚΑΙ… ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ)"

19 409/2019 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση της 

έκδοσης λευκώματος πουαφορά στη  

μελέτη "ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ  (ΚΑΙ… 

ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ)"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή 

μη  της έκδοσης λευκώματος πουαφορά 

στη  μελέτη "ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ( 

Ένα κερί στις Εκκλησιές του Μαρουσιού)

20 410/2019 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση της 

έκδοσης λευκώματος πουαφορά στη  

μελέτη "ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ( Ένα 

κερί στις Εκκλησιές του Μαρουσιού)
Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ21 411/2019 Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ

Διαγραφή από δικαίωμα χρήσης Οικ. 

Τάφων, Οστεοφυλακίου & κτιστής Ατομικής 

Οστεοθήκης

22 412/2019 Διαγραφή από δικαίωμα χρήσης Οικ. 

Τάφων, Οστεοφυλακίου & κτιστής Ατομικής 

Οστεοθήκης

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεση Γ.Γ.-Σ.Μ.-Β.Σ-ΟΙΚ.ΟΕ  με 

αριθμό καρτέλας 073387)

23 413/2019 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεση Γ.Γ.-Σ.Μ.-Β.Σ-ΟΙΚ.ΟΕ  με 

αριθμό καρτέλας 073387)

"Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων 

Κ.Ο.Κ."

α) Μ. Σ. του Γ. με αριθ. εγγρ. 36994

β) Ν. Α. του Θ. με αριθ. εγγρ. 111065

γ) Εταιρεία "Κ. ΑΕ" με αριθ. εγγρ. 67710

δ) Εταιρεία "Λ. ΧΡ. Μ.  ΑΕ" με αριθ. εγγρ. 

51186

ε) Π. Β. του Κ. με αριθ. εγγρ. 145649

   στ) Σ. Β. του Κ. με αριθ. εγγρ. 183620

   ζ) Εταιρεία "Φ. ΑΕΕΕ" με αριθ. εγγρ. 

176825

   η) Ν. Ι. του Ν. με αριθ. εγγρ. 63215

   θ) Χ. Α. του Π. με αριθ. εγγρ. 52538 

   ι) Μ. Ι. του Κ. με αριθ. εγγρ. 192648

24 414/2019 "Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων 

Κ.Ο.Κ."

α) Μ. Σ. του Γ. με αριθ. εγγρ. 36994

β) Ν. Α. του Θ. με αριθ. εγγρ. 111065

γ) Εταιρεία "Κ. ΑΕ" με αριθ. εγγρ. 67710

δ) Εταιρεία "Λ. ΧΡ. Μ.  ΑΕ" με αριθ. εγγρ. 

51186

ε) Π. Β. του Κ. με αριθ. εγγρ. 145649

   στ) Σ. Β. του Κ. με αριθ. εγγρ. 183620

   ζ) Εταιρεία "Φ. ΑΕΕΕ" με αριθ. εγγρ. 

176825

   η) Ν. Ι. του Ν. με αριθ. εγγρ. 63215

   θ) Χ. Α. του Π. με αριθ. εγγρ. 52538 

   ι) Μ. Ι. του Κ. με αριθ. εγγρ. 192648

Διαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ ( Υπόθεση 

T.E με αρ. καρτέλας 114697 &T.Δ με αρ. 

καρτέλας 149253)

25 415/2019 Διαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ ( Υπόθεση 

T.E με αρ. καρτέλας 114697 &T.Δ με αρ. 

καρτέλας 149253)

Διαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ ( Υπόθεση 

Κ.Α με αρ. καρτέλας 000147και Σ.Κ με αρ. 

καρτέλας 000146 και Μ.Δ με αρ. καρτέλας 

075414)

26 416/2019 Διαγραφή χρεώσεων για ΤΑΠ ( Υπόθεση 

Κ.Α με αρ. καρτέλας 000147και Σ.Κ με αρ. 

καρτέλας 000146 και Μ.Δ με αρ. καρτέλας 

075414)

Διαγραφή χρέωσης για χρήση 

οστεοφυλακίου - οφειλέτης Δ.Ι.. του Κ. Α/Κ 

027636 / ID 21352

27 417/2019 Διαγραφή χρέωσης για χρήση 

οστεοφυλακίου - οφειλέτης Δ.Ι.. του Κ. Α/Κ 

027636 / ID 21352

Ανάθεση ή μη, σε εξωτερικό δικηγόρο, της 

σύνταξης Έκθεσης - Νομικής 

Γνωμοδότησης επί των θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία "ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υπό εκκαθάριση" και το 

διακριτικό τίτλο "ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Α.Ε., υπό εκκαθάριση", σε συνέχεια της 

από 10/12/2019 αίτησης των κ.κ. 

Εκκαθαριστών της, η οποία Έκτακτη Γ.Σ. 

θα λάβει χώρα την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 

2019 και ώρα 15:00

28 418/2019 Ανάθεση, σε εξωτερικό δικηγόρο, της 

σύνταξης Έκθεσης - Νομικής 

Γνωμοδότησης επί των θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία "ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υπό εκκαθάριση" και το 

διακριτικό τίτλο "ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Α.Ε., υπό εκκαθάριση", σε συνέχεια της 

από 10/12/2019 αίτησης των κ.κ. 

Εκκαθαριστών της, η οποία Έκτακτη Γ.Σ. 

θα λάβει χώρα την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 

2019 και ώρα 15:00

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

λόγω φθοράς ΙΧ(υπόθεση Βούβουρας 

Χαράλαμπος- Φ.2564)

29 419/2019 Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως λόγω 

φθοράς ΙΧ(υπόθεση Βούβουρας 

Χαράλαμπος- Φ.2564)

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση κ. 

Βρέλλου Παναγιώτη)

30 420/2019 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση κ. 

Βρέλλου Παναγιώτη)
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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 υπ' 

αριθμ. 3794/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών(Υπόθεση "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  Φ.5070)

31 421/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3794/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών(Υπόθεση "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  Φ.5070)

Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3624/2019 διαταγή πληρωμής του 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών. (Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε", 

Φ.5070)

32 422/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3624/2019 διαταγή πληρωμής του 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών. (Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε", 

Φ.5070)

Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την εκ της 

υπ' αριθμ.3840/2019 διαταγής πληρωμής 

της κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο)(Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070).

33 423/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την εκ της 

υπ' αριθμ.3840/2019 διαταγής πληρωμής 

της κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο)(Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070).

Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3839/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο)(Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070)

34 424/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3839/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο)(Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070)

Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3793/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών(Υπόθεση "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  Φ.5070)

35 425/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3793/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών(Υπόθεση "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  Φ.5070)

Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3838/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο) (Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070)

36 426/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3838/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο) (Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070)

Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3622/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο) (Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070)

37 427/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3622/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο) (Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070)

Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3549/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο)(Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070)

38 428/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3549/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο)(Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070)
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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 υπ' 

αριθμ. 3548/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο)(Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070).

39 429/2019 Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και 

δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ' 

αριθμ. 3548/2019 διαταγή πληρωμής της 

κ. Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο)(Υπόθεση 

"ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε "  

Φ.5070).

Συμβιβαστικό Καθορισμός Τιμής Μονάδος 

προσκυρούμενης εδαφικής έκτασης 

δεκαπέντε και 02 (15,02) τ.μ. στη θέση 

"Σωρός Λάκκα Κόττου" στο Ο.Τ. 499 

(υπόθεση Μπάου Χρήστος)

40 430/2019 Συμβιβαστικό Καθορισμός Τιμής Μονάδος 

προσκυρούμενης εδαφικής έκτασης 

δεκαπέντε και 02 (15,02) τ.μ. στη θέση 

"Σωρός Λάκκα Κόττου" στο Ο.Τ. 499 

(υπόθεση Μπάου Χρήστος)

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

προσκυρούμενης εδαφικής έκτασης 

εμβαδού 0,09 τ.μ. στη θέση "ΑΝΑΒΡΥΤΑ" 

στο Ο.Τ.693 (υπόθ. "Μήλας Παύλος" Φ. 

2564)

41 431/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

προσκυρούμενης εδαφικής έκτασης 

εμβαδού 0,09 τ.μ. στη θέση "ΑΝΑΒΡΥΤΑ" 

στο Ο.Τ.693 (υπόθ. "Μήλας Παύλος" Φ. 

2564)

 Έγκριση ή μη συμβιβαστικού καθορισμού 

αποζημίωσης λόγω επικειμένου 

(συρματοπλέγματος) μήκους 14,5  μέτρων, 

με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου, στο Ο.Τ. 

985 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" 

του Δήμου Αμαρουσίου με ΚΑ 010707και 

έγκριση ή μη εξειδίκευσης της 

πίστωσης(υπόθεση Άννας Καπότση- 

Φ.1986)

42 432/2019  Έγκριση συμβιβαστικού καθορισμού 

αποζημίωσης λόγω επικειμένου 

(συρματοπλέγματος) μήκους 14,5  μέτρων, 

με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου, στο Ο.Τ. 

985 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" 

του Δήμου Αμαρουσίου με ΚΑ 010707και 

έγκριση εξειδίκευσης της 

πίστωσης(υπόθεση Άννας Καπότση- 

Φ.1986)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
18/12/2019
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