
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. 68545 19/11/2021 για την 43/2021 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/11/2021 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη της παράτασης χρόνου 

ισχύος προσφορών για το έργο 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΩΝ».

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

521/2021 Έγκριση της παράτασης χρόνου ισχύος 

προσφορών για το έργο 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΟΔΩΝ»

7η   Αναμόρφωση προϋπολογισμου Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2021
1 522/2021 7η   Αναμόρφωση προϋπολογισμου Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2021

«Καθορισμός συντελεστού φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων για       

  το έτος 2022»

2 523/2021 «Καθορισμός συντελεστού φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων για       

  το έτος 2022»

Λήψη απόφασης για την  αναπροσαρμογή 

ή μη των συντελεστών

 του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022»

3 524/2021 Λήψη απόφασης για την  αναπροσαρμογή  

των συντελεστών

 του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022»

Έγκριση ή μη πρακτικών της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 

προμηθειών και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια υδραυλικών υλικών»

4 525/2021 Έγκριση πρακτικών της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 

προμηθειών και ανάδειξη  προσωρινού 

αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 

υδραυλικών υλικών»

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 

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ”

5 526/2021 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της 

προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ”
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες 

συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών 

λογισμικού”».

6 527/2021 Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο “Υπηρεσίες συντήρησης και 

υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού”»

Έγκριση ή μη μετάθεσης της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας υποβολής 

προσφορών  καθώς και της ημερομηνίας 

αποσφράγισης προσφορών  του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο  <<δαπάνες 

συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής 

ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

Δήμου Αμαρουσίου>>.

7 528/2021 Έγκριση  μετάθεσης της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας υποβολής 

προσφορών  καθώς και της ημερομηνίας 

αποσφράγισης προσφορών  του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία με τίτλο  <<δαπάνες 

συγκρότησης και λειτουργίας φιλαρμονικής 

ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

Δήμου Αμαρουσίου>>

Δωρεά υλικών για αναβάθμιση της 

εγκατάστασης του Ανοιχτού Γηπέδου      

Αθλητικού χώρου στο πάρκο της οδού 

Ζεκάκου.

8 529/2021 Δωρεά υλικών για αναβάθμιση της 

εγκατάστασης του Ανοιχτού Γηπέδου      

Αθλητικού χώρου στο πάρκο της οδού 

Ζεκάκου

Έγκριση η μη καταβολής ποσού 1.646,72€ 

για την μετατόπιση ιστών 

               φωτισμού στην ανώνυμη οδό 

πέριξ της Γερμανικής Σχολής Αθηνών

9 530/2021 Έγκριση καταβολής ποσού 1.646,72€ για 

την μετατόπιση ιστών      φωτισμού στην 

ανώνυμη οδό πέριξ της Γερμανικής Σχολής 

Αθηνών

Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση ή 

μη  της παροχής υπηρεσιών που αφορούν 

στη  μελέτη «Ψηφιακή Προβολή του Δήμου 

Αμαρουσίου, μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (social media)».

10 531/2021 Εξειδίκευση πίστωσης με την  έγκριση της 

παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη  

μελέτη «Ψηφιακή Προβολή του Δήμου 

Αμαρουσίου, μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (social media)»

Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης πίστωσης 

για την διοργάνωση των εκδηλώσεων  που 

αφορούν στις  μελέτες: 

Αρ.23/2021 «Αμοιβές Θεατρικών Θιάσων 

για εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου», 

Αρ. 24/2021 «Αμοιβές Καλλιτεχνών για 

εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου», 

Αρ.25/2021 «Αμοιβές συγκροτημάτων - 

τραγουδιστών για εκδηλώσεις του Δήμου 

Αμαρουσίου» και 

Αρ.26/2021 «Αμοιβές καραγκιοζοπαιχτών 

για συμμετοχή σε παραστάσεις θεάτρου 

σκιών».

11 532/2021 Έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης για 

την διοργάνωση των εκδηλώσεων  που 

αφορούν στις  μελέτες: 

Αρ.23/2021 «Αμοιβές Θεατρικών Θιάσων 

για εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου», 

Αρ. 24/2021 «Αμοιβές Καλλιτεχνών για 

εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου», 

Αρ.25/2021 «Αμοιβές συγκροτημάτων - 

τραγουδιστών για εκδηλώσεις του Δήμου 

Αμαρουσίου» και 

Αρ.26/2021 «Αμοιβές καραγκιοζοπαιχτών 

για συμμετοχή σε παραστάσεις θεάτρου 

σκιών»

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεση:  Σ.Α. με αριθμό καρτέλας 

181951)

12 533/2021 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεση:  Σ.Α. με αριθμό καρτέλας 

181951)

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεση:  Γ.Κ..   με αριθμό καρτέλας 

000103, Μ.Π. με αριθμό καρτέλας 000215, 

Τ.Κ.Δ.Ε.Λ.Τ.Δ. με αριθμό καρτέλας 

060530, Π.Α. με αριθμό καρτέλας 070162)

13 534/2021 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεση:  Γ.Κ..   με αριθμό καρτέλας 

000103, Μ.Π. με αριθμό καρτέλας 000215, 

Τ.Κ.Δ.Ε.Λ.Τ.Δ. με αριθμό καρτέλας 

060530, Π.Α. με αριθμό καρτέλας 070162)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εισήγηση για έγκριση καταβολής  

αποζημίωσης συμβιβαστικώς 

καθορισθείσας με την υπ. αρ. 447/2021 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου που αφορά ρυμοτομία με υπόχρεο 

το Δήμο Αμαρουσίου προς την ιδιοκτησία 

με κ.α. 0409013 στο Κ.Φ. 1185, της 

περιοχής «Κάτω Σωρός – Τύμβος – 

Μαρμαράδικα» του Δήμου Αμαρουσίου. 

(υπόθεση Δερμάνη Τσιμπλάκης) Φ. 5417

14 535/2021 Έγκριση καταβολής  αποζημίωσης 

συμβιβαστικώς καθορισθείσας με την υπ. 

αρ. 447/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου που αφορά 

ρυμοτομία με υπόχρεο το Δήμο 

Αμαρουσίου προς την ιδιοκτησία με κ.α. 

0409013 στο Κ.Φ. 1185, της περιοχής 

«Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» 

του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση 

Δερμάνη Τσιμπλάκης) Φ. 5417

Έγκριση ή μη εντάλματος πληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο Knowledge Society Forum 

του Δικτύου EUROCITIES (πρώην 

Telecities) για το έτος 2021 του Δήμου 

Αμαρουσίου

15 536/2021 Έγκριση  εντάλματος πληρωμής για την 

αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο Knowledge Society Forum 

του Δικτύου EUROCITIES (πρώην 

Telecities) για το έτος 2021 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Ετήσια συνδρομή έτους 2021 στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας ΠΟΥ (WHO), 

σύμφωνα με την τιμή ισοτιμίας κατά την 

ημέρα πληρωμής του Χρηματικού 

Εντάλματος

16 537/2021 Ετήσια συνδρομή έτους 2021 στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας ΠΟΥ (WHO), 

σύμφωνα με την τιμή ισοτιμίας κατά την 

ημέρα πληρωμής του Χρηματικού 

Εντάλματος

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για την 

ετήσια συνδρομή στο ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

– ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)

17 538/2021 Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για την 

ετήσια συνδρομή στο ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

– ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)

Έγκριση ή μη εντάλματος πληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ICLEI για το έτος 2021 του Δήμου 

Αμαρουσίου

18 539/2021 Έγκριση εντάλματος πληρωμής για την 

αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας 

συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ICLEI για το έτος 2021 του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε 

επιμορφωτικό πρόγραμμα
19 540/2021 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε 

επιμορφωτικό πρόγραμμα

Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε 

επιμορφωτικό πρόγραμμα
20 541/2021 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε 

επιμορφωτικό πρόγραμμα

Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε 

επιμορφωτικό πρόγραμμα
21 542/2021 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε 

επιμορφωτικό πρόγραμμα

Εισήγηση για τη Δωρεά χρηματικού ποσού 

από την εταιρεία COSMOTE 

               AE για τον Χριστουγεννιάτικο 

στολισμό στο Δήμο Αμαρουσίου»

22 543/2021 Εισήγηση για τη Δωρεά χρηματικού ποσού 

από την εταιρεία COSMOTE    AE για τον 

Χριστουγεννιάτικο στολισμό στο Δήμο 

Αμαρουσίου»

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
28/11/2021
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