
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. 9391 04/02/2022 για την 5/2022 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/02/2022 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

«Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση), 

έγκριση ή μη μελέτης – τεχνικών 

προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια μασκών & αντισηπτικών 

ειδών στα πλαίσια των κατεπειγόντων 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19»

1 17/2022 «Έγκριση  απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση), 

έγκριση  μελέτης – τεχνικών 

προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια μασκών & αντισηπτικών 

ειδών στα πλαίσια των κατεπειγόντων 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19»

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες 

συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών 

λογισμικού»

2 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού 

17.01.2022 και 2ου πρακτικού 21.01.2022 

της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Προμηθειών και 

ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων  του 

ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

3 18/2022 Έγκριση του 1ου πρακτικού 17.01.2022 

και 2ου πρακτικού 21.01.2022 της 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

διαγωνισμών συμβάσεων Προμηθειών και 

ανάδειξη προσωρινών αναδόχων  του 

ανοικτού άνω των ορίων δημόσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση έκτακτων - 

κατεπειγουσών εργασιών κλαδεμάτων - 

κοπής  ψηλών δέντρων,  απομάκρυνσης - 

αποκομιδής  κορμών και  κλαδιών δέντρων 

και εκχιονισμού του οδικού δικτύου, για την 

αντιμετώπιση των καταστροφών 

αποκατάστασης κυκλοφορίας του οδικού 

δικτύου και κυκλοφορίας των πεζών κατά 

την εκδήλωση των έκτακτων δυσμενών 

ακραίων  καιρικών φαινομένων -συνθηκών 

που έλαβαν χώρα την 24η & 25η 

Ιανουαρίου 2022».

4 19/2022 Έγκριση απευθείας ανάθεσης λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 

υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση έκτακτων - 

κατεπειγουσών εργασιών κλαδεμάτων - 

κοπής  ψηλών δέντρων,  απομάκρυνσης - 

αποκομιδής  κορμών και  κλαδιών δέντρων 

και εκχιονισμού του οδικού δικτύου, για την 

αντιμετώπιση των καταστροφών 

αποκατάστασης κυκλοφορίας του οδικού 

δικτύου και κυκλοφορίας των πεζών κατά 

την εκδήλωση των έκτακτων δυσμενών 

ακραίων  καιρικών φαινομένων -συνθηκών 

που έλαβαν χώρα την 24η & 25η 

Ιανουαρίου 2022»

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την 

ανάθεση δημοσίων έργων

5 20/2022 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών δημόσιων συμβάσεων του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την 

ανάθεση δημοσίων έργων

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»

6 21/2022 Έγκριση  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΨΑΛΙΔΙΟΥ»

Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης προσφορών μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ του ανοιχτού διαγωνισμού με Α/Α 

συστήματος 185972 για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Επισκευές-Αποκαταστάσεις και 

επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών 

ακαθάρτων και ομβρίων».

7 22/2022 Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης προσφορών μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ του ανοιχτού διαγωνισμού με Α/Α 

συστήματος 185972 για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Επισκευές-Αποκαταστάσεις και 

επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών 

ακαθάρτων και ομβρίων»

Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης προσφορών μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ του ανοιχτού διαγωνισμού με Α/Α 

συστήματος 186058 για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Συνδέσεις Αποχέτευσης Ακαθάρτων».

8 23/2022 Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης προσφορών μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ του ανοιχτού διαγωνισμού με Α/Α 

συστήματος 186058 για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Συνδέσεις Αποχέτευσης Ακαθάρτων».

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 

υπ’αρ.07/2022 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) 

τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού 

έτους 2022.

9 24/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση  της 

υπ’αρ.07/2022 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) 

τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού 

έτους 2022

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 

υπ’αρ.08/2022 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) 

αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2022.

10 25/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση  της 

υπ’αρ.08/2022 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) 

αναμόρφωση του Ετήσιου 

Προϋπολογισμού της Επιχείρησης 

οικονομικού έτους 2022
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη της υπ’αρ. 09/2022 

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.

11 26/2022 Έγκριση  της υπ’αρ. 09/2022 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’αρ.10/2022 

απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που 

αφορά την έγκριση του αναμορφωμένου 

πίνακα  οικονομικής στοχοθεσίας (ΟΠΔ) 

της Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 

2022

12 27/2022 Έγκριση της υπ’αρ.10/2022 απόφασης του 

Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Αμαρουσίου που αφορά την έγκριση του 

αναμορφωμένου πίνακα  οικονομικής 

στοχοθεσίας (ΟΠΔ) της Επιχείρησης για το 

οικονομικό έτος 2022

Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 

και Φωτισμού, 

(Υπόθεση  Π.Ι   με αριθμό καρτέλας 

136433)

13 28/2022 Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριότητας 

και Φωτισμού, 

(Υπόθεση  Π.Ι   με αριθμό καρτέλας 

136433)

Διαγραφή οφειλών από τέλος χρήσης 

κουβουκλίων περιπτέρων.

(Υπόθεση: Π.Α.  με αριθμό καρτέλας 

175549)

14 29/2022 Διαγραφή οφειλών από τέλος χρήσης 

κουβουκλίων περιπτέρων.

(Υπόθεση: Π.Α.  με αριθμό καρτέλας 

175549)

«Διαγραφή και Επαναβεβαίωση 

προστίμων Κ.Ο.Κ.»

α) Τ. Χ. του Ζ. με αριθ. εγγρ. 113735

β) Ν. Χ. του Σ. με αριθ. εγγρ. 153601

γ) Α. Ν. του Δ. με αριθ. εγγρ. 150158

δ) Κ. Β. του Π. με αριθ. εγγρ. 117803

15 30/2022 «Διαγραφή και Επαναβεβαίωση 

προστίμων Κ.Ο.Κ.»

α) Τ. Χ. του Ζ. με αριθ. εγγρ. 113735

β) Ν. Χ. του Σ. με αριθ. εγγρ. 153601

γ) Α. Ν. του Δ. με αριθ. εγγρ. 150158

δ) Κ. Β. του Π. με αριθ. εγγρ. 117803

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υποθέσεις: Β.Γ με αριθμό καρτέλας 

199668, Β.R.Α.Α με αριθμό  καρτέλας 

199667, Θ.Χ με αριθμό καρτέλας 000021, 

Β.Κ με αριθμό καρτέλας 039687, Γ.Α. με 

αριθμό καρτέλας 039947)

16 31/2022 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υποθέσεις: Β.Γ με αριθμό καρτέλας 

199668, Β.R.Α.Α με αριθμό  καρτέλας 

199667, Θ.Χ με αριθμό καρτέλας 000021, 

Β.Κ με αριθμό καρτέλας 039687, Γ.Α. με 

αριθμό καρτέλας 039947)

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υποθέσεις: Γ.-Β.Κ.Μ.Τ.Ε  με αριθμό  

καρτέλας 019862, Κ.Γ  με αριθμό καρτέλας 

199336)

17 32/2022 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υποθέσεις: Γ.-Β.Κ.Μ.Τ.Ε  με αριθμό  

καρτέλας 019862, Κ.Γ  με αριθμό καρτέλας 

199336)

Έγκρίση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

αποζημίωσης λόγω φθοράς  αυτοκινήτου 

με αριθμό ΙΥΝ-6090 ΙΧΕ, μάρκα TOYOTA 

Yaris,κυριότητας της κας Δέσποινας 

Ραφτοπούλου

18 33/2022 Έγκρίση  εξώδικου συμβιβασμού 

αποζημίωσης λόγω φθοράς  αυτοκινήτου 

με αριθμό ΙΥΝ-6090 ΙΧΕ, μάρκα TOYOTA 

Yaris,κυριότητας της κας Δέσποινας 

Ραφτοπούλου

Έγκριση ή μη της παράτασης χρόνου 

ισχύος προσφορών για το έργο 

«ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΤΕΡΜΑΤΟΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

19 34/2022 Έγκριση  της παράτασης χρόνου ισχύος 

προσφορών για το έργο «ΑΠΟΡΡΟΗ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. 

ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση και Οριστική παραλαβή του 

συνόλου της μελέτης με τίτλο 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 

ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

20 35/2022 Έγκριση και Οριστική παραλαβή του 

συνόλου της μελέτης με τίτλο 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ 

ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  

αποζημίωσης με υπόχρεο το Δήμο 

Αμαρουσίου για εδαφική έκταση συνολικού 

εμβαδού 273,37 τμ. της ιδιοκτησίας με κ.α. 

2833 στο Ο.Τ. Γ 769, της περιοχής 

«Σισμανόγλειο -Ν. Μαρούσι» του Δήμου 

Αμαρουσίου. (υπόθεση Διάμεσης Μιχαήλ 

και Μόσχος Κων/νος) Φ. 5312.

21 16/2022 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος  

αποζημίωσης με υπόχρεο το Δήμο 

Αμαρουσίου για εδαφική έκταση συνολικού 

εμβαδού 273,37 τμ. της ιδιοκτησίας με κ.α. 

2833 στο Ο.Τ. Γ 769, της περιοχής 

«Σισμανόγλειο -Ν. Μαρούσι» του Δήμου 

Αμαρουσίου. (υπόθεση Διάμεσης Μιχαήλ 

και Μόσχος Κων/νος) Φ. 5312.

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
14/02/2022
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