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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 45464 03/06/2022 για την 22/2022 συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της 09ης Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 και περίληψη των αποφάσεων που 

λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 
 
 

Α/Α Θέματος Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης 

1 309/2022 Εξειδίκευση πίστωσης για την 
επιχορήγηση των Αθλητικών 
Συλλόγων & Σωματείων Δήμου 
Αμαρουσίου. 

Εξειδίκευση πίστωσης για την 
επιχορήγηση των Αθλητικών 
Συλλόγων & Σωματείων Δήμου 
Αμαρουσίου. 

2 310/2022 Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 
35/2022 απόφασης Δ.Σ. που 
αφορά την έγκριση ή μη της 2ης 
υποχρεωτικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. << 
Οργανισμός Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης 
Δήμου Αμαρουσίου Αμαρυσία 
Άρτεμις >> (Ο.ΚΟΙ.ΠΑ.Δ.Α.) 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2022 
απόφασης Δ.Σ. που αφορά την 
έγκριση της 2ης υποχρεωτικής 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 του 
Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός 
Κοινωνικής Πολιτικής και 
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου 
Αμαρυσία Άρτεμις >> 

3  Εκτέλεση των με αριθ. 
791/2022 και 792/2022 
αποφάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., που 
αφορούν στις προσφυγές επί 
της με αρ. 83/11.03.2022 
απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής για κατακύρωση επί 
του ανοικτού άνω των ορίων 
δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 



Α/Α Θέματος Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης 

4 311/2022 «Επιμήκυνση ή μη της χρονικής 
διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  
26054/14-06-2021  σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 
και της Εταιρείας με την 
επωνυμία «SYBAN SERVICES 
EE» 

«Επιμήκυνση της χρονικής 
διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  
26054/14-06-2021  σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και 
της Εταιρείας με την επωνυμία 
«SYBAN SERVICES EE» 

5 312/2022 Διόρθωση της υπ. αρ. 127/22-
03-2022 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής 

Διόρθωση της υπ. αρ. 127/22-03-
2022 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 

6 313/2022 Έγκριση συμμετοχής 
υπαλλήλων σε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα 

Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων 
σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 

7 314/2022 Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου 
της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
Α5857/2022  απόφασης επί της 
από 23.ο1.2017 προσφυγής 
(Αρ.Εισ: ΠΡ579/2017) στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 
(Τμήμα 7ο μονομελές), 
Υπόθεση «ΙΟΝΙΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ» κατά Δήμου 
Αμαρουσίου». 

Άσκηση του ενδίκου μέσου της 
έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
Α5857/2022  απόφασης επί της 
από 23.ο1.2017 προσφυγής 
(Αρ.Εισ: ΠΡ579/2017) στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 
(Τμήμα 7ο μονομελές), Υπόθεση 
«ΙΟΝΙΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΑΕ» κατά Δήμου Αμαρουσίου». 

8 315/2022 Εισήγηση για συμβιβαστικό 
καθορισμό τιμής μονάδος 
αποζημίωσης με δικαιούχο τον 
Δήμο Αμαρουσίου, λόγω 
προσκύρωσης εδαφικού 
τμήματος συνολικού εμβαδού 
4,10 τμ. και λόγω ρυμοτομίας 
8,18 τ.μ., στην ιδιοκτησία με 
κ.α. 011006, στο Ο.Τ. 905 της 
περιοχής «Σωρός Λάκκα 
Κόττου» του Δήμου 
Αμαρουσίου, φερόμενης 
αρχικής ιδιοκτήτριας κ. 
Βασιλικής Σιδέρη του Σωτηρίου 
και της Αικατερίνης (υπόθεση κ. 
Βασιλικής Σιδέρη) Φ. 5493 

Εισήγηση για συμβιβαστικό 
καθορισμό τιμής μονάδος 
αποζημίωσης με δικαιούχο τον 
Δήμο Αμαρουσίου, λόγω 
προσκύρωσης εδαφικού τμήματος 
συνολικού εμβαδού 4,10 τμ. και 
λόγω ρυμοτομίας 8,18 τ.μ., στην 
ιδιοκτησία με κ.α. 011006, στο Ο.Τ. 
905 της περιοχής «Σωρός Λάκκα 
Κόττου» του Δήμου Αμαρουσίου, 
φερόμενης αρχικής ιδιοκτήτριας κ. 
Βασιλικής Σιδέρη του Σωτηρίου και 
της Αικατερίνης (υπόθεση κ. 
Βασιλικής Σιδέρη) Φ. 5493 

9 316/2022 Έγκριση για τον σχηματισμό 
«ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 
2664/1998 περί διόρθωσης 
κτηματολογικών εγγραφών 
κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 
25078/28.03.2022 αιτήματος 
της εταιρείας με την επωνυμία 
«THE GRID Ανώνυμη 
Εταιρεία»” 

Έγκριση για τον σχηματισμό 
«ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 
2664/1998 περί διόρθωσης 
κτηματολογικών εγγραφών κατόπιν 
του υπ’ αριθ. πρωτ. 
25078/28.03.2022 αιτήματος της 
εταιρείας με την επωνυμία «THE 
GRID Ανώνυμη Εταιρεία»” 



Α/Α Θέματος Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης 

10  Έγκριση διενέργειας, όρων και 
τεχνικών προδιαγραφών 
ηλεκτρονικού διεθνή  
διαγωνισμού για την προμήθεια 
των ηλεκτρικών οχημάτων της 
πράξης «Υποδομές 
Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά 
Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του 
Δήμου Αμαρουσίου» (σύμφωνα 
με την Α.Π. 10128/2021 
απόφαση για το πρόγραμμα 
Αντώνης Τρίτσης) 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

11  Έγκριση διενέργειας, όρων και 
τεχνικών προδιαγραφών 
ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
των φορτιστών - 
σύστημα/πλατφόρμα 
διαχείρισης/παρακολούθησης 
των ηλεκτρικών οχημάτων της 
πράξης «Υποδομές 
Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά 
Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του 
Δήμου Αμαρουσίου» (σύμφωνα 
με την Α.Π. 10128/2021 
απόφαση για το πρόγραμμα 
Αντώνης Τρίτσης) 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

12 317/2022 Αποδοχή όρων 
χρηματοδότησης της πράξης με 
τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον 
Δήμο Αμαρουσίου»  από το 
Πράσινο Ταμείο 

Αποδοχή όρων χρηματοδότησης 
της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο 
Αμαρουσίου»  από το Πράσινο 
Ταμείο 

13 318/2022 Αποδοχή όρων 
χρηματοδότησης της πράξης με 
τίτλο «Εκπόνηση 
Επιχειρησιακού Σχεδίου στον 
Δήμο Αμαρουσίου για την 
εξασφάλιση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων – 
Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» από το Πράσινο 

Αποδοχή όρων χρηματοδότησης 
της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση 
Επιχειρησιακού Σχεδίου στον Δήμο 
Αμαρουσίου για την εξασφάλιση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» από το 
Πράσινο Ταμείο 

14 319/2022 Αποδοχή όρων 
χρηματοδότησης της πράξης με 
τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου 
Αστικής Προσβασιμότητας 
(Σ.Α.Π.) στο Δήμο 
Αμαρουσίου» από το Πράσινο 

Αποδοχή όρων χρηματοδότησης 
της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση 
Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας 
(Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αμαρουσίου» 
από το Πράσινο Ταμείο 



 

Α/Α Θέματος Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης 

15 320/2022 Αποδοχή όρων 
χρηματοδότησης της πράξης με 
τίτλο «Υποδομές 
ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά 
οχήματα -Σταθμοί φόρτισης του 
Δήμου Αμαρουσίου» από το 
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Αποδοχή όρων χρηματοδότησης 
της πράξης με τίτλο «Υποδομές 
ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά 
οχήματα -Σταθμοί φόρτισης του 
Δήμου Αμαρουσίου» από το 
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

16 321/2022 Αποδοχή όρων 
χρηματοδότησης της πράξης με 
τίτλο «Ανάδειξη των πτυχών 
της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821, μέσα από τις 
παραστάσεις του καραγκιόζη με 
αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ 
και νέων τεχνολογιών AR & VR 
, για ενίσχυση της βιωματικής 
εμπειρίας και μάθησης των 
επισκεπτών στο μουσείο 
θεάτρου σκιών Δήμου 
Αμαρουσίου "Ευγένιος 
Σπαθάρης"» από το 
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Αποδοχή όρων χρηματοδότησης 
της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη των 
πτυχών της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, μέσα από 
τις παραστάσεις του καραγκιόζη με 
αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ και 
νέων τεχνολογιών AR & VR , για 
ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας 
και μάθησης των επισκεπτών στο 
μουσείο θεάτρου σκιών Δήμου 
Αμαρουσίου "Ευγένιος Σπαθάρης"» 
από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Ο υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
10/06/2022 


