
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. 47609 10/09/2021 για την 35/2021 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/09/2021 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 

Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.O.Χ. προσωπικού 
Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού για αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω πανδημίας του 
κορωνοϊoύ COVID - 19 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

395/2021 Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.O.Χ. προσωπικού 
Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού για αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω πανδημίας του 
κορωνοϊoύ COVID - 19 

Υποβολή προς έγκριση απολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 

1 396/2021 Υποβολή προς έγκριση απολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Αμαρουσίου, για 
την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών 
μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 

2 397/2021 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο Δήμο Αμαρουσίου, για 
την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών 
μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 

Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου 
ποσού 253.900,00€ προς κάλυψη έκτακτων 
και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν 
από την εμφάνιση του κορονοϊού 
SARS-CoV-2 

3 398/2021 Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου 
ποσού 253.900,00€ προς κάλυψη έκτακτων 
και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν 
από την εμφάνιση του κορονοϊού 
SARS-CoV-2 

Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων 
Κ.Ο.Κ. 

4 399/2021 Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. 

«Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών 
ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ» 
Τ. Μ. του Λ. α/α εγγρ. 177275/Παροχή 
ΔΕΔΔΗΕ 713355278 

5 400/2021 «Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών 
ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ» Τ. Μ. του Λ. α/α εγγρ. 
177275/Παροχή ΔΕΔΔΗΕ 713355278 

«Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ» 
α) Οικόπεδο Λεωφ. Κηφισίας 49, αρ. 
φακέλου 1796 
β) Οικόπεδο Λεωφ. Κηφισίας 47, αρ. 
φακέλου 1822 

6 401/2021 «Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ» 
α) Οικόπεδο Λεωφ. Κηφισίας 49, αρ. 
φακέλου 1796 
β) Οικόπεδο Λεωφ. Κηφισίας 47, αρ. 
φακέλου 1822 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

«Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 
Α. Ε. του Α. α/α εγγρ. 61036/Παροχή 
ύδρευσης 224591 

7 402/2021 «Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 
Α. Ε. του Α. α/α εγγρ. 61036/Παροχή 
ύδρευσης 224591 

   Διαγραφή της χρέωσης για το δικαίωμα 
χρήσης οστεοφυλακίου έτους 2020 
(Υπόθεση:  Μ.Φ του Α με α/α εγγρ, 43509) 

8 403/2021    Διαγραφή της χρέωσης για το δικαίωμα 
χρήσης οστεοφυλακίου έτους 2020 
(Υπόθεση:  Μ.Φ του Α με α/α εγγρ, 43509) 

Διαγραφή της χρέωσης για το δικαίωμα 
συντήρησης της οστεοθήκης έτους 2021  
(Υπόθεση:  Β.Ν του Ε με α/α εγγρ, 213264) 

9 404/2021 Διαγραφή της χρέωσης για το δικαίωμα 
συντήρησης της οστεοθήκης έτους 2021  
(Υπόθεση:  Β.Ν του Ε με α/α εγγρ, 213264) 

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της 
με αριθ. πρωτ.  27857/26-06-2018 
Σύμβασης & της με αριθ. Πρωτ.. 
27789/20.07.2020  Παράτασης Σύμβασης 
με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
για την ανάπτυξη επενδυτικού σχεδίου 
εξοικονόμησης ενέργειας στον Δήμο 
Αμαρουσίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
έργου PRODESA» μεταξύ του Δήμου 
Αμαρουσίου και του Πιστοποιημένου 
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη – ενεργειακές 
μελέτες «ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ» 

10 405/2021 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ.  27857/26-06-2018 Σύμβασης 
& της με αριθ. Πρωτ.. 27789/20.07.2020  
Παράτασης Σύμβασης με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη 
επενδυτικού σχεδίου εξοικονόμησης 
ενέργειας στον Δήμο Αμαρουσίου στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 
PRODESA» μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 
και του Πιστοποιημένου ηλεκτρολόγου 
εγκαταστάτη – ενεργειακές μελέτες 
«ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ» 

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της 
με αριθ. πρωτ.  26592/10-7-2020 σύμβασης 
που αφορά την υπηρεσία με τίτλο 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

11 406/2021 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ.  26592/10-7-2020 σύμβασης 
που αφορά την υπηρεσία με τίτλο 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή μη  
της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 
αφορούν στη  μελέτη «Εκτύπωση 
φυλλαδίων – αφισών – καρτών – 
προσκλήσεων κ.λπ. προωθητικού – 
διαφημιστικού υλικού για Αθλητικές – 
Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου 
Αμαρουσίου και στην εκτύπωση ειδικών 
εκτυπώσεων (ταμπελών) για τις προσόψεις 
προθήκες των Μουσείων 

12 407/2021 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση  της 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 
αφορούν στη  μελέτη «Εκτύπωση 
φυλλαδίων – αφισών – καρτών – 
προσκλήσεων κ.λπ. προωθητικού – 
διαφημιστικού υλικού για Αθλητικές – 
Πολιτιστικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου 
Αμαρουσίου και στην εκτύπωση ειδικών 
εκτυπώσεων (ταμπελών) για τις προσόψεις 
προθήκες των Μουσείων 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο 
Αμαρουσίου από μετατροπή εισφοράς γης 
σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α. 0403037 
στο Ο.Τ. 1123, της περιοχής «Κάτω Σωρός – 
Τύμβος – Μαρμαράδικα» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση Μπλάνα Ιωάννη) Φ. 
5398. 

13 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Ιωαννίδου Ευρυδίκη 
14/09/2021 
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