
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. 24841 24/03/2022 για την 12/2022 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/03/2022 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 συμμετοχής υπαλλήλου  σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα . 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

130/2022 Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου  σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα . 

Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής 
ποσού 65.470,00 € από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους 
τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των σχολείων 

1 132/2022 Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής 
ποσού 65.470,00 € από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους 
τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των σχολείων 

Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης 
(μηνός Μαρτίου) έτους 2022 από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, 
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 μηνός Μαρτίου 
έτους 2022 - Δήμου Αμαρουσίου ποσού 
299.220,98 € 

2 133/2022 Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης 
(μηνός Μαρτίου) έτους 2022 από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, 
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 μηνός Μαρτίου 
έτους 2022 - Δήμου Αμαρουσίου ποσού 
299.220,98 € 

Ένταξη υποψηφίου στο Μητρώο 
Εργοληπτών (Εταιρειών -Φυσικών 
Προσώπων) για   την αντιμετώπιση   
εκτάκτων   αναγκών   για το χρονικό 
διάστημα έως 31/12/2022 

3 134/2022 Ένταξη υποψηφίου στο Μητρώο 
Εργοληπτών (Εταιρειών -Φυσικών 
Προσώπων) για   την αντιμετώπιση   
εκτάκτων   αναγκών   για το χρονικό 
διάστημα έως 31/12/2022 

1 / 3 



 
Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της 
με αριθ. πρωτ.  78457/21-12-2021 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και 
της Εταιρείας με την επωνυμία «E-GATE 
COMMERCE MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ UPS ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»». 

4 135/2022 Επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της με 
αριθ. πρωτ.  78457/21-12-2021 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της 
Εταιρείας με την επωνυμία «E-GATE 
COMMERCE MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ UPS ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»». 

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής
Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ» 

5 136/2022 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ» 

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής
Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ» 

6 137/2022 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ» 

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής
Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ» 

7 138/2022 Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ 
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ» 

Έγκριση ή μη παράτασης των συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών για την κατασκευή 
γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Αμαρουσίου 

8 139/2022 Έγκριση παράτασης των συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών για την κατασκευή 
γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Αμαρουσίου 

 Έγκριση και Οριστική παραλαβή του 
συνόλου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ» 

9 140/2022  Έγκριση και Οριστική παραλαβή του 
συνόλου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ» 

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο της 
υπηρεσίας για τον καθαρισμό και 
αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και 
οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας. 

10 141/2022 Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας 
για τον καθαρισμό και αποψίλωση 
κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για 
λόγους πυρασφάλειας. 

Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 07/2022 
απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση των 
Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & 
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία 
Αρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)» τέλους χρήσης 
έτους 2014 

11 142/2022 Έγκριση της υπ’αριθμ. 07/2022 απόφασης 
Δ.Σ. που αφορά την έγκριση των 
Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & 
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία 
Αρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)» τέλους χρήσης 
έτους 2014 

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 19/2022 
απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση ή μη 
αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ.  
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. οικ. έτους 2022 

12 143/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2022 απόφασης 
Δ.Σ. που αφορά την έγκριση  αναμόρφωσης 
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του 
Ν.Π.Δ.Δ.  Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. οικ. έτους 2022 

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 18/2022 
απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση ή μη 
της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & 
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου  Αμαρυσία 
Άρτεμις»(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 

13 144/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2022 απόφασης 
Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της 1ης 
υποχρεωτικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & 
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου  Αμαρυσία 
Άρτεμις»(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 

Έγκριση ή μη καταβολής αμοιβής στη 
συμβολαιογράφο Αθηνών, Ευγενία 
Ρουτζούνη, για την σύνταξη της υπ’αρ. 
4201/6.11.2020 πράξης αποδοχής 
κληρονομίας του Μιχαήλ Κακούλα 

14 145/2022 Έγκριση καταβολής αμοιβής στη 
συμβολαιογράφο Αθηνών, Ευγενία 
Ρουτζούνη, για την σύνταξη της υπ’αρ. 
4201/6.11.2020 πράξης αποδοχής 
κληρονομίας του Μιχαήλ Κακούλα 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά 
της υπ' αριθ. 221/2022 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδ/σία 
μικροδιαφορών). 

15 146/2022 Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων κατά της 
υπ' αριθ. 221/2022 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδ/σία 
μικροδιαφορών). 

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού για 
αποζημίωση λόγω φθοράς ΙΧ από πτώση 
δένδρου (υπόθεση κ. Ιωακειμίδου Δέσποινας 
Φ. 5513). 

16 147/2022 Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για 
αποζημίωση λόγω φθοράς ΙΧ από πτώση 
δένδρου (υπόθεση κ. Ιωακειμίδου Δέσποινας 
Φ. 5513). 

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού λόγω 
φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Φ. 5491) 

17 148/2022 Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού λόγω 
φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Φ. 5491) 

Εισήγηση για συμβιβαστικό καθορισμό τιμής 
μονάδος αποζημίωσης του Δήμου 
Αμαρουσίου ως δικαιούχου για εδαφικά 
τμήματα συνολικού εμβαδού 28,03 τμ. που 
ανήκουν στην  ιδιοκτησία με κ.α. 1720β στο 
Ο.Τ. Γ 853  της περιοχής Αγίου Θωμά του 
Δήμου Αμαρουσίου, φερόμενου αρχικών 
ιδιοκτητών  κ.κ. Παρτσινέβελου Σταμάτη 
κ.λ.π., και σημερινού μοναδικού ιδιοκτήτη 
(κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας 100%) 
κ. Παρτσινέβελου Απόστολου του Αντωνίου 
(υπόθεση  Παρτσινέβελου) Φ. 3021 

18 131/2022 Εισήγηση για συμβιβαστικό καθορισμό τιμής 
μονάδος αποζημίωσης του Δήμου 
Αμαρουσίου ως δικαιούχου για εδαφικά 
τμήματα συνολικού εμβαδού 28,03 τμ. που 
ανήκουν στην  ιδιοκτησία με κ.α. 1720β στο 
Ο.Τ. Γ 853  της περιοχής Αγίου Θωμά του 
Δήμου Αμαρουσίου, φερόμενου αρχικών 
ιδιοκτητών  κ.κ. Παρτσινέβελου Σταμάτη 
κ.λ.π., και σημερινού μοναδικού ιδιοκτήτη 
(κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητας 100%) 
κ. Παρτσινέβελου Απόστολου του Αντωνίου 
(υπόθεση  Παρτσινέβελου) Φ. 3021 

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

19 149/2022 Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.O.Χ. προσωπικού 
Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού για αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω πανδημίας του 
κορωνοϊoύ COVID - 19 

Ο υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
30/03/2022 
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