
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. 55714 07/10/2021 για την 38/2021 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/10/2021 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 

Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας 
λήξης του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

1 440/2021 Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης 
του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής
και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α» 

2 441/2021 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α» 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών για το έργο: 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ 
ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 

3 442/2021 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης εργασιών για το έργο: 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ 
ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 

«Διαγραφή προστίμων ΔΤ» 
Κ. Δ. του Γ. α/α εγγρ. 209547/Παροχή 
ΔΕΔΔΗΕ 703312474 

4 443/2021 «Διαγραφή προστίμων ΔΤ» 
Κ. Δ. του Γ. α/α εγγρ. 209547/Παροχή 
ΔΕΔΔΗΕ 703312474 

Διαγραφή της χρέωσης του ετήσιου τέλους 
συντήρησης του οικογενειακού τάφου έτους 
2021. 
Υπόθεση: Α.Α του Π με α/α εγγρ, 121092 

5 444/2021 Διαγραφή της χρέωσης του ετήσιου τέλους 
συντήρησης του οικογενειακού τάφου έτους 
2021. 
Υπόθεση: Α.Α του Π με α/α εγγρ, 121092 

Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
συντήρησης οστεοθήκης και επαναβεβαίωση 
τους στην ταμειακή υπηρεσία 

6 445/2021 Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
συντήρησης οστεοθήκης και επαναβεβαίωση 
τους στην ταμειακή υπηρεσία 

Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων 
συντήρησης οστεοθήκης 

7 446/2021 Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων 
συντήρησης οστεοθήκης 

Έγκριση συμμετοχής δέκα πέντε (14) 
υπαλλήλων της Δ/νσης τεχνικών έργων σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα . 

8 448/2021 Έγκριση συμμετοχής δέκα τεσσάρων (14) 
υπαλλήλων της Δ/νσης τεχνικών έργων σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα . 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση συμμετοχής δέκα πέντε (15) 
υπαλλήλων της Δ/νσης τεχνικών έργων σε  
επιμορφωτικό πρόγραμμα 

9 449/2021 Έγκριση συμμετοχής δέκα πέντε (15) 
υπαλλήλων της Δ/νσης τεχνικών έργων σε  
επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου 
Κατσιδονιώτη Ειρήνης σε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα 

10 450/2021 Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου 
Κατσιδονιώτη Ειρήνης σε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα 

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου 
Αμαρουσίου σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα 
πλαίσια του Horizon 2020 Call: 
H2020-LC-GD-2020 - Building a low-carbon, 
climate resilient future: Research and 
innovation in support of the European Green 
Deal – SOCIO-BEE (Το χτίσιμο ενός 
ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και 
χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: Έρευνα και 
καινοτομία προς υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας) – 
Τροποποίηση της 298/29-06-2021 Απόφ. 
Οικονομικής Επιτροπής 

11 451/2021 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου 
σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα πλαίσια του 
Horizon 2020 Call: 
H2020-LC-GD-2020 - Building a low-carbon, 
climate resilient future: Research and 
innovation in support of the European Green 
Deal – SOCIO-BEE (Το χτίσιμο ενός 
ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και 
χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: Έρευνα και 
καινοτομία προς υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας) – 
Τροποποίηση της 298/29-06-2021 Απόφ. 
Οικονομικής Επιτροπής 

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας και επικείμενων σύμφωνα με την 
από 1997 άνευ αριθμού πράξη εφαρμογής 
της πολεοδομικής μελέτης του ρυμοτομικού 
σχεδίου 1 της περιοχής «ΑΝΩ ΨΑΛΙΔΙ» του 
Δήμου Αμαρουσίου, κυρωθείσα με την 
υπ’αριθμ. Πρωτ 4138/17.10.1995 απόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών, η οποία διορθώθηκε 
δυνάμει διορθωτικής πράξης κυρωθείσα με 
την υπ’ αριθμ. Πρωτ 13226/1504/10.09.1997 
απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών ως προς 
την ιδιοκτησία με Κ.Α.Κ 011704, του Ο.Τ. 
Γ996 (Υπόθεση ΑΝΝΑ ΚΟΤΖΙΑ Φ.2527) 

12 452/2021 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας και επικείμενων σύμφωνα με την 
από 1997 άνευ αριθμού πράξη εφαρμογής 
της πολεοδομικής μελέτης του ρυμοτομικού 
σχεδίου 1 της περιοχής «ΑΝΩ ΨΑΛΙΔΙ» του 
Δήμου Αμαρουσίου, κυρωθείσα με την 
υπ’αριθμ. Πρωτ 4138/17.10.1995 απόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών, η οποία διορθώθηκε 
δυνάμει διορθωτικής πράξης κυρωθείσα με 
την υπ’ αριθμ. Πρωτ 13226/1504/10.09.1997 
απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών ως προς 
την ιδιοκτησία με Κ.Α.Κ 011704, του Ο.Τ. 
Γ996 (Υπόθεση ΑΝΝΑ ΚΟΤΖΙΑ Φ.2527) 

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω 
φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Φ. 5453). 

13 453/2021 Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού λόγω 
φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Φ. 5453). 

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω 
φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΒΑΛΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Φ. 5454). 

14 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας με υπόχρεο 
το Δήμο Αμαρουσίου για την ιδιοκτησία με 
κ.α. 0409013 στο Κ.Φ. 1185, της περιοχής 
«Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» 
του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Δερμάνη 
Τσιμπλάκης) Φ. 5417. 

15 447/2021 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 
αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας με υπόχρεο 
το Δήμο Αμαρουσίου για την ιδιοκτησία με 
κ.α. 0409013 στο Κ.Φ. 1185, της περιοχής 
«Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» 
του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Δερμάνη 
Τσιμπλάκης) Φ. 5417. 

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή μη  
της παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη  
μελέτη «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΥ». 

16 454/2021 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση  της 
παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη  
μελέτη «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΥ». 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή μη  
της διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 
αφορούν στη  μελέτη «Δαπάνες 
συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής 
ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
Δήμου Αμαρουσίου». 

17 455/2021 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση  της 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων  που 
αφορούν στη  μελέτη «Δαπάνες 
συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής 
ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
Δήμου Αμαρουσίου». 

Η υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Ιωαννίδου Ευρυδίκη 
11/10/2021 
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