
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. 79514 23/12/2021 για την 48/2021 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/12/2021 και ώρα 12:00 και περίληψη των 
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Παράταση διάρκειας συμβάσεων 
προσωπικού  Ι.Δ.O.Χ. ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού 
λόγω COVID-19 

1 619/2021 Παράταση διάρκειας συμβάσεων 
προσωπικού  Ι.Δ.O.Χ. ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού 
λόγω COVID-19 

«Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης 
ΙΑ΄ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 
2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους 
της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και 
λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους 
δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική 
απόφαση ΙΑ΄ κατανομής ΚΑΠ Δήμου 
Αμαρουσίου ποσού 524.949,08 €» 

2 620/2021 «Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης 
ΙΑ΄ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 
2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους 
της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και 
λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους 
δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική 
απόφαση ΙΑ΄ κατανομής ΚΑΠ Δήμου 
Αμαρουσίου ποσού 524.949,08 €» 

«Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής 
ποσού 32.735,00 € έτους 2021 από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, 
σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων» 

3 621/2021 «Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής 
ποσού 32.735,00 € έτους 2021 από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, 
σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων» 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 98/2021  
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας (ΟΠΔ) της 
Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2022 

4 622/2021 Έγκριση της υπ' αριθ. 98/2021  Απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας (ΟΠΔ) της 
Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2022 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 90/2021 
Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά 
την κατάρτιση και έγκριση της εισηγητικής 
έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα 
έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης 
οικονομικού έτους 2022 προκειμένου η 
διαφορά τους να χρηματοδοτηθεί από το 
δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση την παρ. 
1, του άρθρου 259, του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.14, του άρθρου 
10, του Ν.4071/2012. 

5 623/2021 Έγκριση της υπ' αριθ. 90/2021 Απόφασης 
του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την 
κατάρτιση και έγκριση της εισηγητικής 
έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα 
έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης 
οικονομικού έτους 2022 προκειμένου η 
διαφορά τους να χρηματοδοτηθεί από το 
δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση την παρ. 
1, του άρθρου 259, του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.14, του άρθρου 
10, του Ν.4071/2012. 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 89/2021 
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
Ετήσιου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 της Επιχείρησης. 

6 624/2021 Έγκριση της υπ' αριθ. 89/2021 Απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
Ετήσιου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 της Επιχείρησης. 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 88/2021 
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού 
έτους 2022 της Επιχείρησης. 

7 625/2021 Έγκριση της υπ' αριθ. 88/2021 Απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού 
έτους 2022 της Επιχείρησης. 

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 

8 626/2021 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 

Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

9 627/2021 Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

“Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 
«Αποκατάσταση – αξιοποίηση του 
Διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών 
Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 
(93Α) στον Δήμο Αμαρουσίου»” 

10 628/2021 “Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 
«Αποκατάσταση – αξιοποίηση του 
Διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών 
Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 
(93Α) στον Δήμο Αμαρουσίου»” 

Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 
78014/20.12.2021 πρακτικού της Επιτροπής 
Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 
και Έγκριση ή μη επιμήκυνσης της με αριθ. 
πρωτ. 51529/23.12.2020 σύμβασης για την 
υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Π.Ε ΤΖΩΝ ΒΟΡΡΕ». 

11 629/2021 Έγκριση του με αριθ. Πρωτ. 
78014/20.12.2021 πρακτικού της Επιτροπής 
Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 
και Έγκριση επιμήκυνσης της με αριθ. πρωτ. 
51529/23.12.2020 σύμβασης για την 
υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Π.Ε ΤΖΩΝ ΒΟΡΡΕ». 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

«Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 
της με αριθ. πρωτ.  51204/22-12-2020 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και 
της Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ» για την υπηρεσία με 
τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής & λειτουργικής 
υποστήριξης φωτοαντιγραφικών, 
εκτυπωτικών και λοιπών μηχανών 
γραφείου»» 

12 630/2021 «Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ.  51204/22-12-2020 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 
Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ» για την υπηρεσία με 
τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής & λειτουργικής 
υποστήριξης φωτοαντιγραφικών, 
εκτυπωτικών και λοιπών μηχανών 
γραφείου»» 

«Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 
της με αριθ. πρωτ. 54108/04-10-2021 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και 
της Εταιρείας με την επωνυμία «SYNESIS 
CONSULTING ΙΚΕ» για την υπηρεσία με 
τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»». 

13 631/2021 «Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ. 54108/04-10-2021 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 
Εταιρείας με την επωνυμία «SYNESIS 
CONSULTING ΙΚΕ» για την υπηρεσία με 
τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»». 

«Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
γενικών υπηρεσιών του N.4412/2016» 

14 632/2021 «Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
γενικών υπηρεσιών του N.4412/2016» 

«Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
προμηθειών του N.4412/2016» 

15 633/2021 «Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
προμηθειών του N.4412/2016» 

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης του 
Ιστορικού Κέντρου, του Δημαρχιακού 
Μεγάρου, των σχολικών συγκροτημάτων και 
του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου» 

16 634/2021 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης του Ιστορικού 
Κέντρου, του Δημαρχιακού Μεγάρου, των 
σχολικών συγκροτημάτων και του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου του Δήμου» 

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

17 635/2021 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 
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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 προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.»» 

18 636/2021 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.»» 

Απόδοση λογαριασμού πάγιας 
προκαταβολής οικονομικού έτους 2021 
  επιστροφή αυτής και απαλλαγή υπόλογου 
Δημοτικού Υπαλλήλου. 

19 637/2021 Απόδοση λογαριασμού πάγιας 
προκαταβολής οικονομικού έτους 2021  
επιστροφή αυτής και απαλλαγή υπόλογου 
Δημοτικού Υπαλλήλου. 

Υποβολή μήνυσης κατ αγνώστων για την 
πρόκληση φθορών και καταστροφών σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Αμαρουσίου (Παιδικές χαρές, πλατείες) και 
για την κλοπή σχαρών από φρεάτια 
απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς Μεγ. 
Αλεξάνδρου & 25ης Μαρτίου, Πλαταιών και 
Σόλωνος, Βασιλίσσης Σοφίας έναντι 13, 
Υψηλάντου &Γρηγορίου Ε" 

20 638/2021 Υποβολή μήνυσης κατ αγνώστων για την 
πρόκληση φθορών και καταστροφών σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Αμαρουσίου (Παιδικές χαρές, πλατείες) και 
για την κλοπή σχαρών από φρεάτια 
απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς Μεγ. 
Αλεξάνδρου & 25ης Μαρτίου, Πλαταιών και 
Σόλωνος, Βασιλίσσης Σοφίας έναντι 13, 
Υψηλάντου &Γρηγορίου Ε" 

Έγκριση ή μη σύναψης εξώδικου 
συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης 
λόγω φθοράς ΙΧ από πτώση δένδρου 
(υπόθεση κ. Φλέσσα Μαρίας- Ελπίδας Φ. 
5475) 

21 639/2021 Έγκριση σύναψης εξώδικου συμβιβασμού 
για καταβολή αποζημίωσης λόγω φθοράς ΙΧ 
από πτώση δένδρου (υπόθεση κ. Φλέσσα 
Μαρίας- Ελπίδας Φ. 5475) 

Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 
και Φωτισμού, Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων και ΤΑΠ 
(Υπόθεση  Γ.Α  με αριθμό καρτέλας 
199557) 

22 640/2021 Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 
και Φωτισμού, Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων και ΤΑΠ 
(Υπόθεση  Γ.Α  με αριθμό καρτέλας 
199557) 

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από 
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου. 
(Υπόθεση: Χ.Π.  με αριθμό καρτέλας 
138253) 

23 641/2021 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από 
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου. 
(Υπόθεση: Χ.Π.  με αριθμό καρτέλας 
138253) 

’Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
χρήσης οστεοφυλακίου και επαναβεβαίωση 
τους.’’(Υπόθεση:  Ο.Ζ. του Ι. με α/α 4713) 

24 642/2021 ’Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
χρήσης οστεοφυλακίου και επαναβεβαίωση 
τους.’’ (Υπόθεση:  Ο.Ζ. του Ι. με α/α 4713) 

Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων  σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα 

25 643/2021 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων  σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
27/12/2021 
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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. 79514 23/12/2021 για την 48/2021 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/12/2021 και ώρα 12:00 και περίληψη των 
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Παράταση διάρκειας συμβάσεων 
προσωπικού  Ι.Δ.O.Χ. ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού 
λόγω COVID-19 

1 619/2021 Παράταση διάρκειας συμβάσεων 
προσωπικού  Ι.Δ.O.Χ. ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού 
λόγω COVID-19 

«Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης 
ΙΑ΄ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 
2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους 
της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και 
λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους 
δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική 
απόφαση ΙΑ΄ κατανομής ΚΑΠ Δήμου 
Αμαρουσίου ποσού 524.949,08 €» 

2 620/2021 «Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης 
ΙΑ΄ κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) έτους 
2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους 
της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και 
λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την 
υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους 
δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική 
απόφαση ΙΑ΄ κατανομής ΚΑΠ Δήμου 
Αμαρουσίου ποσού 524.949,08 €» 

«Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής 
ποσού 32.735,00 € έτους 2021 από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, 
σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων» 

3 621/2021 «Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής 
ποσού 32.735,00 € έτους 2021 από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, 
σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων» 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 98/2021  
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας (ΟΠΔ) της 
Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2022 

4 622/2021 Έγκριση της υπ' αριθ. 98/2021  Απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας (ΟΠΔ) της 
Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2022 

1 / 4 



 
Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 90/2021 
Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά 
την κατάρτιση και έγκριση της εισηγητικής 
έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα 
έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης 
οικονομικού έτους 2022 προκειμένου η 
διαφορά τους να χρηματοδοτηθεί από το 
δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση την παρ. 
1, του άρθρου 259, του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.14, του άρθρου 
10, του Ν.4071/2012. 

5 623/2021 Έγκριση της υπ' αριθ. 90/2021 Απόφασης 
του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την 
κατάρτιση και έγκριση της εισηγητικής 
έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα 
έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης 
οικονομικού έτους 2022 προκειμένου η 
διαφορά τους να χρηματοδοτηθεί από το 
δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση την παρ. 
1, του άρθρου 259, του Ν. 3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.14, του άρθρου 
10, του Ν.4071/2012. 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 89/2021 
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
Ετήσιου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 της Επιχείρησης. 

6 624/2021 Έγκριση της υπ' αριθ. 89/2021 Απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
Ετήσιου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 της Επιχείρησης. 

Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 88/2021 
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού 
έτους 2022 της Επιχείρησης. 

7 625/2021 Έγκριση της υπ' αριθ. 88/2021 Απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού 
έτους 2022 της Επιχείρησης. 

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 

8 626/2021 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 

Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

9 627/2021 Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

“Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 
«Αποκατάσταση – αξιοποίηση του 
Διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών 
Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 
(93Α) στον Δήμο Αμαρουσίου»” 

10 628/2021 “Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο 
«Αποκατάσταση – αξιοποίηση του 
Διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών 
Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 
(93Α) στον Δήμο Αμαρουσίου»” 

Έγκριση ή μη του με αριθ. Πρωτ. 
78014/20.12.2021 πρακτικού της Επιτροπής 
Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 
και Έγκριση ή μη επιμήκυνσης της με αριθ. 
πρωτ. 51529/23.12.2020 σύμβασης για την 
υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Π.Ε ΤΖΩΝ ΒΟΡΡΕ». 

11 629/2021 Έγκριση του με αριθ. Πρωτ. 
78014/20.12.2021 πρακτικού της Επιτροπής 
Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 
και Έγκριση επιμήκυνσης της με αριθ. πρωτ. 
51529/23.12.2020 σύμβασης για την 
υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Π.Ε ΤΖΩΝ ΒΟΡΡΕ». 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

«Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 
της με αριθ. πρωτ.  51204/22-12-2020 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και 
της Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ» για την υπηρεσία με 
τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής & λειτουργικής 
υποστήριξης φωτοαντιγραφικών, 
εκτυπωτικών και λοιπών μηχανών 
γραφείου»» 

12 630/2021 «Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ.  51204/22-12-2020 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 
Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Δ. 
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ» για την υπηρεσία με 
τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής & λειτουργικής 
υποστήριξης φωτοαντιγραφικών, 
εκτυπωτικών και λοιπών μηχανών 
γραφείου»» 

«Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας 
της με αριθ. πρωτ. 54108/04-10-2021 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και 
της Εταιρείας με την επωνυμία «SYNESIS 
CONSULTING ΙΚΕ» για την υπηρεσία με 
τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»». 

13 631/2021 «Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ. 54108/04-10-2021 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 
Εταιρείας με την επωνυμία «SYNESIS 
CONSULTING ΙΚΕ» για την υπηρεσία με 
τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»». 

«Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
γενικών υπηρεσιών του N.4412/2016» 

14 632/2021 «Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
γενικών υπηρεσιών του N.4412/2016» 

«Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
προμηθειών του N.4412/2016» 

15 633/2021 «Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και 
αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
προμηθειών του N.4412/2016» 

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης του 
Ιστορικού Κέντρου, του Δημαρχιακού 
Μεγάρου, των σχολικών συγκροτημάτων και 
του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου» 

16 634/2021 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης του Ιστορικού 
Κέντρου, του Δημαρχιακού Μεγάρου, των 
σχολικών συγκροτημάτων και του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου του Δήμου» 

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

17 635/2021 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 
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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 προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.»» 

18 636/2021 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 
μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.»» 

Απόδοση λογαριασμού πάγιας 
προκαταβολής οικονομικού έτους 2021 
  επιστροφή αυτής και απαλλαγή υπόλογου 
Δημοτικού Υπαλλήλου. 

19 637/2021 Απόδοση λογαριασμού πάγιας 
προκαταβολής οικονομικού έτους 2021  
επιστροφή αυτής και απαλλαγή υπόλογου 
Δημοτικού Υπαλλήλου. 

Υποβολή μήνυσης κατ αγνώστων για την 
πρόκληση φθορών και καταστροφών σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Αμαρουσίου (Παιδικές χαρές, πλατείες) και 
για την κλοπή σχαρών από φρεάτια 
απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς Μεγ. 
Αλεξάνδρου & 25ης Μαρτίου, Πλαταιών και 
Σόλωνος, Βασιλίσσης Σοφίας έναντι 13, 
Υψηλάντου &Γρηγορίου Ε" 

20 638/2021 Υποβολή μήνυσης κατ αγνώστων για την 
πρόκληση φθορών και καταστροφών σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Αμαρουσίου (Παιδικές χαρές, πλατείες) και 
για την κλοπή σχαρών από φρεάτια 
απορροής ομβρίων υδάτων στις οδούς Μεγ. 
Αλεξάνδρου & 25ης Μαρτίου, Πλαταιών και 
Σόλωνος, Βασιλίσσης Σοφίας έναντι 13, 
Υψηλάντου &Γρηγορίου Ε" 

Έγκριση ή μη σύναψης εξώδικου 
συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης 
λόγω φθοράς ΙΧ από πτώση δένδρου 
(υπόθεση κ. Φλέσσα Μαρίας- Ελπίδας Φ. 
5475) 

21 639/2021 Έγκριση σύναψης εξώδικου συμβιβασμού 
για καταβολή αποζημίωσης λόγω φθοράς ΙΧ 
από πτώση δένδρου (υπόθεση κ. Φλέσσα 
Μαρίας- Ελπίδας Φ. 5475) 

Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 
και Φωτισμού, Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων και ΤΑΠ 
(Υπόθεση  Γ.Α  με αριθμό καρτέλας 
199557) 

22 640/2021 Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 
και Φωτισμού, Φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων και ΤΑΠ 
(Υπόθεση  Γ.Α  με αριθμό καρτέλας 
199557) 

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από 
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου. 
(Υπόθεση: Χ.Π.  με αριθμό καρτέλας 
138253) 

23 641/2021 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από 
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου. 
(Υπόθεση: Χ.Π.  με αριθμό καρτέλας 
138253) 

’Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
χρήσης οστεοφυλακίου και επαναβεβαίωση 
τους.’’(Υπόθεση:  Ο.Ζ. του Ι. με α/α 4713) 

24 642/2021 ’Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 
χρήσης οστεοφυλακίου και επαναβεβαίωση 
τους.’’ (Υπόθεση:  Ο.Ζ. του Ι. με α/α 4713) 

Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων  σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα 

25 643/2021 Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων  σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
27/12/2021 
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