
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. 34966 16/07/2021 για την 29/2021 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/07/2021 και ώρα 13:00 και περίληψη των 
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

4η αναμόρφωση προυπολογισμου Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2021 

1 337/2021 4η αναμόρφωση προυπολογισμου Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2021 

Έκθεση Εσόδων - Εξόδων β’ τρίμηνου 
οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 
Αμαρουσίου. 

2 338/2021 Έκθεση Εσόδων - Εξόδων β’ τρίμηνου 
οικονομικού έτους 2021 του Δήμου 
Αμαρουσίου. 

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου μας 
στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 
55-67 ετών» του ΟΑΕΔ. 

3 339/2021 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο 
«Πρόγραμμα επιχορήγησης για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 
55-67 ετών» του ΟΑΕΔ. 

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Καθαριότητας 
και Φωτισμού και Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων (Υπόθεση  Ν.Ι. με αριθμό καρτέλας 
433) 

4 340/2021 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Καθαριότητας 
και Φωτισμού και Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων (Υπόθεση  Ν.Ι. με αριθμό καρτέλας 
433) 

 Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης πίστωσης 
για την προμήθεια εξεδρών και τη 
διοργάνωση των εκδηλώσεων που αφορούν 
στη μελέτη «Ενοικίαση εξεδρών για 
αθλητικές – πολιτιστικές – εθνικές κλπ 
εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου» 

5 341/2021  Έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης για την 
προμήθεια εξεδρών και τη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων που αφορούν στη μελέτη 
«Ενοικίαση εξεδρών για αθλητικές – 
πολιτιστικές – εθνικές κλπ εκδηλώσεις Δήμου 
Αμαρουσίου» 

Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση ή μη 
της διοργάνωσης εκδήλωσης  του 22ου 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ που αφορούν 
στη μελέτη: «ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ» 
(ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2021). 

6 342/2021 Εξειδίκευση πίστωσης με την έγκριση της 
διοργάνωσης εκδήλωσης  του 22ου 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ που αφορούν 
στη μελέτη: «ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ» 
(ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2021). 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή μη του 2ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(2ου T.Α.Π.Ε.) &1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ης Σ.Σ.Ε.) του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» 

7 343/2021 Έγκριση του 2ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(2ου T.Α.Π.Ε.) &1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ης Σ.Σ.Ε.) του 
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» 

Έγκριση ή μη Πρακτικού Ι του διαγωνισμού 
με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 2021» και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου. 

8 344/2021 Έγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού με 
τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΩΝ 2021» και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου. 

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 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” 

9 345/2021 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας  με 
τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” 

Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ 
αριθ. 310/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 19ο Τριμελές) ( 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. 0631) 

10 346/2021 Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ 
αριθ. 310/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 19ο Τριμελές) ( 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. 0631) 

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ 
αριθ. Α4959/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο 
Μονομελές) 

11 347/2021 Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 
Α4959/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο 
Μονομελές) 

Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά 
της από 10.02.2020 επιταγής προς 
πληρωμή της πληρεξούσιας δικηγόρου του 
Δημητρίου Μητρόπουλου, παρά πόδας του 
αντιγράφου εκ πρώτου απογράφου 
εκτελεστού της  υπ’ αριθ. 1688/2016 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) 
και της με αυτήν αρξαμένης διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτελέσεως. 

12 348/2021 Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της 
από 10.02.2020 επιταγής προς πληρωμή 
της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δημητρίου 
Μητρόπουλου, παρά πόδας του αντιγράφου 
εκ πρώτου απογράφου εκτελεστού της  υπ’ 
αριθ. 1688/2016 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών 
διαφορών) και της με αυτήν αρξαμένης 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως. 

Έγκριση ή μη καταβολής ποσού λόγω 
ανάθεσης εργασιών σε δικαστικούς 
επιμελητές για το έτος 2021. 

13 349/2021 Έγκριση καταβολής ποσού λόγω ανάθεσης 
εργασιών σε δικαστικούς επιμελητές για το 
έτος 2021. 

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω 
φθοράς εξώπορτας της κυρίας Καλέμου 
Χρηστίνας (ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΛΕΜΟΥ 
ΧΡΗΣΤΙΝΑ Φ.5401) 

14 350/2021 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω 
φθοράς εξώπορτας της κυρίας Καλέμου 
Χρηστίνας (ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΛΕΜΟΥ 
ΧΡΗΣΤΙΝΑ Φ.5401) 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
22/07/2021 
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