
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. 38801 16/05/2022 για την 19/2022 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/05/2022 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

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».

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

244/2022 Ενεργοποίηση  της άσκησης του 

δικαιώματος προαίρεσης του 

υπ’αριθμ.πρωτ. 12292/19-03-2021 

συμφωνητικού που αφορά στην υπηρεσία 

με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ»

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

εφέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών κατά της υπ' αριθμ. 3077/2022 

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τμήμα 3ο Μονομελές) που 

εκδόθηκε επί της υπ’ αρ.ΠΡ 3275/2018 

προσφυγής των Λουκά Φλώρου και 

Ιωάννας Φλώρου.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

245/2022 Άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

κατά της υπ' αριθμ. 3077/2022 απόφασης 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τμήμα 3ο Μονομελές) που εκδόθηκε επί 

της υπ’ αρ.ΠΡ 3275/2018 προσφυγής των 

Λουκά Φλώρου και Ιωάννας Φλώρου

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

εφέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών κατά της υπ' αριθμ. 3075/2022 

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τμήμα 3ο Μονομελές) που 

εκδόθηκε επί της υπ’ αρ.ΠΡ 3273/2018 

προσφυγής της  Σουλτάνας χας Αθανασίου 

Μέρμηγκα.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

246/2022 Άσκηση  του ενδίκου μέσου της εφέσεως 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

κατά της υπ' αριθμ. 3075/2022 απόφασης 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τμήμα 3ο Μονομελές) που εκδόθηκε επί 

της υπ’ αρ.ΠΡ 3273/2018 προσφυγής της  

Σουλτάνας χας Αθανασίου Μέρμηγκα
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

εφέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών κατά της υπ' αριθμ. 3076/2022 

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τμήμα 3ο Μονομελές) που 

εκδόθηκε επί της υπ’ αρ.ΠΡ 3274/2018 

προσφυγής των Λουκά Φλώρου και 

Σουλτάνας χας Αθανασίου Μέρμηγκα

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

247/2022 Άσκηση  του ενδίκου μέσου της εφέσεως 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

κατά της υπ' αριθμ. 3076/2022 απόφασης 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τμήμα 3ο Μονομελές) που εκδόθηκε επί 

της υπ’ αρ.ΠΡ 3274/2018 προσφυγής των 

Λουκά Φλώρου και Σουλτάνας χας 

Αθανασίου Μέρμηγκα

Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης πίστωσης 

που αφορά στη  μελέτη «Παρουσίαση 

κινηματογραφικών ταινιών»

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

248/2022 Έγκριση  της εξειδίκευσης πίστωσης που 

αφορά στη  μελέτη «Παρουσίαση 

κινηματογραφικών ταινιών»

Έγκριση ή μη καταβολής ποσού 3.176,88€ 

που αφορά στη μετατόπιση ιστών δικτύου 

ΔΕΔΔΗΕ για τη διάνοιξη της οδού 

Τυμφρηστού στο πλαίσιο του έργου 

«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

249/2022 Έγκριση  καταβολής ποσού 3.176,88€ που 

αφορά στη μετατόπιση ιστών δικτύου 

ΔΕΔΔΗΕ για τη διάνοιξη της οδού 

Τυμφρηστού στο πλαίσιο του έργου 

«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»

Εξειδίκευση πίστωσης ή μη με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και 

υλοποίησης φεστιβάλ "ColoRise"

1 250/2022 Εξειδίκευση πίστωσης  με τίτλο «Παροχή 

υπηρεσιών διοργάνωσης και υλοποίησης 

φεστιβάλ "ColoRise"

Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο 

Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση 

της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου 

Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο 

Δήμο Αμαρουσίου», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση 

και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου

2 251/2022 Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο 

Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση 

της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου 

Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο 

Δήμο Αμαρουσίου», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση 

και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου

Έγκριση και Οριστική παραλαβή του 

συνόλου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

" Συμπλήρωση και διόρθωση     της 

177/2022  απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής"

4 252/2022 " Συμπλήρωση και διόρθωση     της 

177/2022  απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής"

Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

5 253/2022 Έγκριση  παράτασης της ημερομηνίας 

λήξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης 

λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ, Φ. 

2564)

6 254/2022 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω 

φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ-ΑΝΔΡΕΟΥ, Φ. 2564)

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΑΚΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Φ. 

5527).

7 255/2022 Έγκριση  εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΓΑΚΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Φ. 5527)

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΣΟΝΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,  Φ. 

5545).

8 256/2022 Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΤΣΟΝΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,  Φ. 5545)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Ανάθεση ή μη χειρισμού και εντολής 

πληρεξουσιότητας για εκπροσώπηση του 

Δήμου και διενέργεια των απαιτούμενων, 

εξώδικων, κατ' αρχήν νομικών ενεργειών 

κατά των εταιρειών εναλλακτικού παρόχου 

ρεύματος κλπ για την είσπραξη των 

οφειλόμενων δημοτικών τελών κλπ μετά 

των νομίμων τόκων, σε "εξωτερικό" 

δικηγόρο, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας 

τους και της απαιτούμενης εξειδικευμένης 

γνώσης προς τον χειρισμό της

9 257/2022 Ανάθεση  χειρισμού και εντολής 

πληρεξουσιότητας για εκπροσώπηση του 

Δήμου και διενέργεια των απαιτούμενων, 

εξώδικων, κατ' αρχήν νομικών ενεργειών 

κατά των εταιρειών εναλλακτικού παρόχου 

ρεύματος κλπ για την είσπραξη των 

οφειλόμενων δημοτικών τελών κλπ μετά 

των νομίμων τόκων, σε "εξωτερικό" 

δικηγόρο, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας 

τους και της απαιτούμενης εξειδικευμένης 

γνώσης προς τον χειρισμό της

Διαγραφή και επαναβεβαίωση  της 

χρέωσης για δικαίωμα φύλαξης 

οστεοφυλακίου έτους 2022.

10 258/2022 Διαγραφή και επαναβεβαίωση  της 

χρέωσης για δικαίωμα φύλαξης 

οστεοφυλακίου έτους 2022.

«Διαγραφή χρεώσεων ΦΗΧ»

Τ. Β.-Ε. του Γ.-Κ.. α/α εγγρ. 46131
11 259/2022 «Διαγραφή χρεώσεων ΦΗΧ»

Τ. Β.-Ε. του Γ.-Κ.. α/α εγγρ. 46131

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
24/05/2022
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