ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 14792 21/02/2022 για την 7/2022 συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/02/2022 και ώρα 13:00 και περίληψη των
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α
Αριθμός
Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν
1

57/2022

2

58/2022

3

59/2022

4

60/2022

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού έτους 2022 με σχέση
προσωπικού έτους 2022 με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την κάλυψη αναγκών
χρόνου για την κάλυψη αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο
ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο
Αμαρουσίου.
Αμαρουσίου.
Έγκριση ή μη μετάβασης του Αντιδημάρχου Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου επί
επί θεμάτων Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς κ. θεμάτων Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς κ.
Ιωάννη Ιωαννίδη, στην Μασσαλία της
Ιωάννη Ιωαννίδη, στην Μασσαλία της
Γαλλίας, για την Ευρωπαϊκή Σύνοδο
Γαλλίας, για την Ευρωπαϊκή Σύνοδο
Κορυφής Περιφερειών και Δήμων.
Κορυφής Περιφερειών και Δήμων.
Έγκριση ή μη υπεργολάβου για την εκτέλεση Έγκριση υπεργολάβου για την εκτέλεση του
του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ
έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»
«Παράταση ή μη της παράδοσης του
«Παράταση της παράδοσης του παραδοτέου
παραδοτέου Π1 της με αριθ. πρωτ.
Π1 της με αριθ. πρωτ. 64016/5-11-2021
64016/5-11-2021 σύμβασης που αφορά την σύμβασης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο
υπηρεσία με τίτλο ‘ΠΑΡΟΧΗ
‘ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’’»
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’’»
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5

61/2022

«Παράταση ή μη της παράδοσης
«Παράταση της παράδοσης ενδιάμεσων
ενδιάμεσων παραδοτέων της με αριθ. πρωτ. παραδοτέων της με αριθ. πρωτ.
75980/14-12-2021 σύμβασης που αφορά την75980/14-12-2021 σύμβασης που αφορά την
υπηρεσία με τίτλο ‘Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσία με τίτλο ‘Παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την εκπόνηση πρότασης στο υπηρεσιών για την εκπόνηση πρότασης στο
ΠΕΠ Αττικής που αφορά παρεμβάσεις
ΠΕΠ Αττικής που αφορά παρεμβάσεις
βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας στο βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας στο
κλειστό γήπεδο του Αγίου Θωμά’’».
κλειστό γήπεδο του Αγίου Θωμά’’».

6

62/2022

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής
Έγκριση πρακτικού της επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών
Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών
Συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση ή μη Συμβάσεων Προμηθειών και έγκριση
κατακύρωσης αποτελέσματος της απευθείας κατακύρωσης αποτελέσματος της απευθείας
ανάθεσης (διαπραγμάτευση χωρίς
ανάθεσης (διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά επείγουσας
δημοσίευση) λόγω εξαιρετικά επείγουσας
περίπτωσης, της προμήθειας με τίτλο
περίπτωσης, της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια μασκών και αντισηπτικών ειδών «Προμήθεια μασκών και αντισηπτικών ειδών
στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων
στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19».
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19».

7

63/2022

8

64/2022

9

65/2022

Έγκριση ή μη ανάθεσης εργασιών σε
Έγκριση ανάθεσης εργασιών σε δικαστικό
δικαστικό επιμελητή για το έτος 2022.
επιμελητή για το έτος 2022.
Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά Έγκριση μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά
της υπ' αριθ. 683/2021 απόφασης του
της υπ' αριθ. 683/2021 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδ/σία Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδ/σία
εργατικών διαφορών).
εργατικών διαφορών).
Άσκηση ή μη αίτησης εφέσεως ενώπιον του Μη άσκηση αίτησης εφέσεως ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της υπ' Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της υπ'
αριθμ. 833/2022 απόφασης του Διοικητικού αριθμ. 833/2022 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο
Μονομελές) – ΥΠΟΘΕΣΗ κυρίου
Μονομελές) – ΥΠΟΘΕΣΗ κυρίου
«ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ
«ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ»
ΜΙΧΑΗΛ»
1) ΣΧΕΤΙΚΟ:-Η υπ' αριθμ. 833/2022
1) ΣΧΕΤΙΚΟ:-Η υπ' αριθμ. 833/2022
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τμήμα 26ο Μονομελές)
Αθηνών (Τμήμα 26ο Μονομελές)
2) Η υπ’ αριθμ. 2720/2021 απόφαση του
2) Η υπ’ αριθμ. 2720/2021 απόφαση του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα
26ο Μονομελές)
26ο Μονομελές)

10

66/2022

11

67/2022

12

68/2022

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού για
Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για
αποζημίωση λόγω φθοράς ΙΧ από πτώση
αποζημίωση λόγω φθοράς ΙΧ από πτώση
δένδρου (υπόθεση κ. Μπαζίνα Παρθενίας Φ. δένδρου (υπόθεση κ. Μπαζίνα Παρθενίας Φ.
5489).
5489).
Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού λόγω
φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ
φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ
ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ Φ. 2564).
ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ Φ. 2564).
Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος
αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο
Αμαρουσίου λόγω προσκύρωσης για την
ιδιοκτησία με κ.α. 0402031 στο Ο.Τ. 1108,
της περιοχής «Κάτω Σωρός – Τύμβος –
Μαρμαράδικα» του Δήμου Αμαρουσίου.
(υπόθεση Koύστας Ιωάννης) Φ. 5397

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος
αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο
Αμαρουσίου λόγω προσκύρωσης για την
ιδιοκτησία με κ.α. 0402031 στο Ο.Τ. 1108,
της περιοχής «Κάτω Σωρός – Τύμβος –
Μαρμαράδικα» του Δήμου Αμαρουσίου.
(υπόθεση Koύστας Ιωάννης) Φ. 5397
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13

69/2022

14

70/2022

15

71/2022

Διαγραφή οφειλών λόγω ρυμοτομίας &
προσκύρωσης
Υπόθεση: Σ.Σ. του Ν. με Α/Κ 059690 ID
55255
Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας
(Υποθέσεις: M.A. με αριθμό καρτέλας 7528,
Λ.Μ με αριθμό καρτέλας 199748)
Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας
(Υποθέσεις: Π.Ν με αριθμό καρτέλας
198336, Μ.Μ με αριθμό καρτέλας 145997,
Κ.Θ με αριθμό καρτέλας 021107, Γ.Δ με
αριθμό καρτέλας 047034)

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων
Διαγραφή οφειλών λόγω ρυμοτομίας &
προσκύρωσης Υπόθεση: Σ.Σ. του Ν. με Α/Κ
059690 ID 55255
Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας (Υποθέσεις: M.A. με αριθμό
καρτέλας 7528, Λ.Μ με αριθμό καρτέλας
199748)
Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας (Υποθέσεις: Π.Ν με αριθμό
καρτέλας 198336, Μ.Μ με αριθμό καρτέλας
145997, Κ.Θ με αριθμό καρτέλας 021107, Γ.Δ
με αριθμό καρτέλας 047034)

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Κωνσταντίνος Μπίκας
28/02/2022
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