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

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 37310 11/05/2022 για την 18/2022
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/05/2022 και ώρα 12:00 και περίληψη
των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α
Θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

Εκτός
ημερησίας
διάταξης

224/2022

Εκτός
ημερησίας
διάταξης

225/2022

Εκτός
ημερησίας
διάταξης

226/2022

1

227/2022

2

228/2022

3

229/2022

4

230/2022

5

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Ενεργοποίηση ή μη της άσκησης του
δικαιώματος προαίρεσης του
υπ’αριθμ.πρωτ. 12292/19-03-2021
συμφωνητικού που αφορά στην υπηρεσία
με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ»
Έγκριση ή μη σύναψης και ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης για την παροχή
υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης και
συντήρησης αστικού πρασίνου
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 συντήρησης και υποστήριξης
εφαρμογών λογισμικού».
Δημόσιος Απολογισμός Έτους 2021

Ενεργοποίηση της άσκησης του
δικαιώματος προαίρεσης του
υπ’αριθμ.πρωτ. 12292/19-03-2021
συμφωνητικού που αφορά στην υπηρεσία
με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ»
Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών
ολοκληρωμένης διαχείρισης και
συντήρησης αστικού πρασίνου
Έγκριση πρακτικού της επιτροπής
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών
συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και
έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες
συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών
λογισμικού».
Δημόσιος Απολογισμός Έτους 2021

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022»
Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε
επιμορφωτικό πρόγραμμα
Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε
επιμορφωτικό πρόγραμμα
Εξειδίκευση πίστωσης ή μη με τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και
υλοποίησης φεστιβάλ "ColoRise"

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022»
Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε
επιμορφωτικό πρόγραμμα
Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε
επιμορφωτικό πρόγραμμα
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Α/Α
θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

6

231/2022

7

232/2022

8

233/2022

9

234/2022

10

235/2022

11

236/2022

12

237/2022

13

238/2022

14

239/2022

15

240/2022

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εξειδίκευση πίστωσης για την δημιουργία
πολιτιστική εκδήλωσης με θέμα «Η
διδασκαλία της εκκλησιαστικής και
παραδοσιακής μουσικής στους νέους»
Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης
με τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για
τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου
Αμαρουσίου»
Έγκριση ή μη επιμήκυνσης της με αρ.
πρωτ. 80671/29.12.2021 σύμβασης για
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
«Έγκριση ή μη των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση
των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου
εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της
προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ειδών
Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου,
Παντοπωλείου και Οπωροπωλείου για την
κάλυψη αναγκών των δομών του Νομικού
Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”»
Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας
και Φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων
χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας
(Υπόθεση Π.Μ με αριθμό καρτέλας
200468)
’Διαγραφή της χρέωσης του δικαιώματος
φύλαξης οστεοφυλακίου’’

Εξειδίκευση πίστωσης για την δημιουργία
πολιτιστική εκδήλωσης με θέμα «Η
διδασκαλία της εκκλησιαστικής και
παραδοσιακής μουσικής στους νέους»
Έγκριση παράτασης της σύμβασης με
τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις
ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου
Αμαρουσίου»
Έγκριση επιμήκυνσης της με αρ. πρωτ.
80671/29.12.2021 σύμβασης για
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
«Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών –
μελέτης και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης
και του κριτηρίου ανάθεσης της
προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ειδών
Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου,
Παντοπωλείου και Οπωροπωλείου για την
κάλυψη αναγκών των δομών του Νομικού
Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”»
Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας
και Φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων
χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας
(Υπόθεση Π.Μ με αριθμό καρτέλας
200468)
’Διαγραφή της χρέωσης του δικαιώματος
φύλαξης οστεοφυλακίου’’

(Υπόθεση: Θ.Σ. του Α. με α/α 196487)
’Διαγραφή της χρέωσης του δικαιώματος
χρήσης οστεοφυλακίου.’’
(Υπόθεση: Μ.Κ. του Κ. με α/α 18163)
’Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος
ενταφιασμού και επαναβεβαίωση τους.’’
(Υπόθεση: Χ.Φ. του Σ. με α/α 155617)
’Διαγραφή της χρέωσης του δικαιώματος
συντήρησης οστεοθήκης‘’

(Υπόθεση: Θ.Σ. του Α. με α/α 196487)
’Διαγραφή της χρέωσης του δικαιώματος
χρήσης οστεοφυλακίου.’’
(Υπόθεση: Μ.Κ. του Κ. με α/α 18163)
’Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος
ενταφιασμού και επαναβεβαίωση τους.’’
(Υπόθεση: Χ.Φ. του Σ. με α/α 155617)
’Διαγραφή της χρέωσης του δικαιώματος
συντήρησης οστεοθήκης‘’

(Υπόθεση: Φ.Σ του Γ. με α/α 94625)
Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της
έφεσης κατά της υπ’ αριθ.Α3240/2022
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) που αφορά
την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΓΑΚ 24490/2010
Προσφυγή του Αναργύρου Ευδαίμων του
Νικολάου και της Αγάπης Βεκρή συζ.
Αναργύρου Ευδαίμωνος, υπό την ιδιότητά
τους ως συνασκούντων τη γονική μέριμνα
της ανήλικης,και ήδη ενηλικιωθείσης,
κόρης τους Ευαγγελίας Ευδαίμων, κατά
του Δήμου Αμαρουσίου

(Υπόθεση: Φ.Σ του Γ. με α/α 94625)
Μη Άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης
κατά της υπ’ αριθ.Α3240/2022 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τμήμα 7ο Τριμελές) που αφορά την υπ’
αριθ. Πρωτ. ΓΑΚ 24490/2010 Προσφυγή
του Αναργύρου Ευδαίμων του Νικολάου
και της Αγάπης Βεκρή συζ. Αναργύρου
Ευδαίμωνος, υπό την ιδιότητά τους ως
συνασκούντων τη γονική μέριμνα της
ανήλικης,και ήδη ενηλικιωθείσης, κόρης
τους Ευαγγελίας Ευδαίμων, κατά του
Δήμου Αμαρουσίου
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Α/Α
θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

16

241/2022

17

242/2022

18

243/2022

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της
έφεσης κατά της υπ’ αριθ.Α3242/2022
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) που αφορά
την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΓΑΚ 22845/2010
Προσφυγή του Αναργύρου Ευδαίμων του
Νικολάου κατά του Δήμου Αμαρουσίου
Έγκριση η μη καταβολής αποζημίωσης
λόγω απαλλοτριούμενης έκτασης λόγω
ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου,
περιοχή «Σωρός- Λάκκα- Κόττου» στο
Ο.Τ 898 (Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887)
Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης
λόγω φθοράς Ι.Χ. από πτώση δένδρου
(ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑΣ-ΕΛΠΙΔΑΣ
Φ. 5475)

Μη Άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης
κατά της υπ’ αριθ.Α3242/2022 απόφασης
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
(Τμήμα 7ο Τριμελές) που αφορά την υπ’
αριθ. Πρωτ. ΓΑΚ 22845/2010 Προσφυγή
του Αναργύρου Ευδαίμων του Νικολάου
κατά του Δήμου Αμαρουσίου
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω
απαλλοτριούμενης έκτασης λόγω
ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου,
περιοχή «Σωρός- Λάκκα- Κόττου» στο
Ο.Τ 898 (Υπόθεση ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Φ.4887)
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω
φθοράς Ι.Χ. από πτώση δένδρου
(ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑΣ-ΕΛΠΙΔΑΣ
Φ. 5475)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
13/05/2022
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