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1/3/2019

TΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ.

Σταθούλης Σπυρίδων,Μαγιάκης Ελευθέριος, Τσίγκας Ευθύμιος  Kατσιγιάννης Επαμεινώνδας, 

Καρλαύτης Δημήτριος, Βλάχου-Σταματάκη Ελένη,Βελής Αθανάσιος, ,Βλάχος Σπυρίδων,  

Καρλατήρα Μαρία,  

(Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τους αναπληρωτές σας).

Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Πέππας Νικόλαος, Κόκκαλης Βασίλειος, Γιαννακάκος Ηλίας,  

Φωτόπουλος Αθανάσιος,

2) ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κ.κ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (7/2019) του Σώματος στις 5/3/2019 ημέρα 

Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό 

Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα:

*Επικύρωση Πρακτικού

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. "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 και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 

Αμαρουσίου-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ""
2. Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, Δημητρακόπουλου Αντώνη σε σεμινάριο

3. Αναστολή βεβαιωθέντων ποσών για εισφορά σε χρήμα σε πυρόπληκτους υπόχρεους

4. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την περισυλλογή του ανακυκλώσιμου έντυπου χαρτιού που 

θα συλλέγεται από τις υπηρεσίες  του Δήμου Αμαρουσίου και σημειακά σε ορισμένες 

εταιρείες που χρησιμοποιούν ευρέως έντυπο υλικό για το χρονικό διάστημα δύο ετών.
5. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' αριθ. 2208/2018 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα εργατικών διαφορών)
6. Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά ατομικής ειδοποίησης της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας και 

ανάθεσης χειρισμού και εντολής πληρεξουσιότητας μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε 

εξωτερικό δικηγόρο (πλην των υπηρετούντων με πάγια αντιμισθία), λόγω της ιδιαίτερης 

σημασίας και της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης.
7. Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής  κατά της υπ' αριθμ.   60/2019 διαταγής 

πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου - Υπόθεση  Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικών Σχολών - 

Κωνσταντίνος Βλάσσης
8. Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής  κατά της υπ' αριθμ.   59/2019 διαταγής 

πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου - Υπόθεση  Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικών Σχολών - 

Νικόλαος Σπανός



9. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ' αρίθμ. οικ. 

2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β' 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που 

αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό 

προγραμματισμό  των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α 

ν. 4270/2014 ως ισχύει
10. Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως κατ' άρ. 105-106 ΕισΝΑΚ, σε εκτέλεση της υπ' αρ. 

17692/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Μονομελές) - 

Υπόθεση Σιγαλού Άρτεμις, Φ.3969.
11.  Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως λόγω εξώδικου συμβιβασμού για φθορά ΙΧ λόγω 

εκτέλεσης έργων από συνεργείο του Δήμου (Υπόθεση Πιτουροπούλου Νεφέλη - Φ. 5167
12. Έγκριση καταβολής ποσού κεφαλαίου και δικαστικής δαπάνης με βάση την υπ. αρ. 692/2018 

διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου, συνοδευόμενη από την με ημερομηνία 

7/12/2018 επιταγή προς πληρωμή, παρά πόδας του αντιγράφου εκ του υπ' αριθμ. 837/2018 

πρώτου απογράφου εκτελεστού της ανωτέρω διαταγής πληρωμής. (Υπόθεση Αλεξίου 

Θεοδώρας) Φ. 5144
13. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριούμενων εκτάσεων λόγω 

ρυμοτομίας, κείμενων εντός κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή Παλαιό 

Ψαλίδι στο Ο.Τ 678 (Υπόθεση Σ. ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Φ.4388)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

* Γραφείο Δημάρχου

* Γενικό Γραμματέα Δήμου

* Ιδιαίτερο Γραμματέα Δημάρχου

* Γραφείο Αντιδημάρχων

* Συμβούλους κ. Δημάρχου 

* Δ/νσεις Δήμου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :


