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

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 51125 24/06/2022 για την 24/2022 συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής της 30ης 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

ΕΚΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ

352/2022 Έγκριση 3ου πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου
           «ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
           ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
           ΛΟΙΠΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»
και κατακύρωση
αποτελέσματος.

Έγκριση 3ου πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου
           «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
           ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
           ΛΟΙΠΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» και
κατακύρωση αποτελέσματος.

1 353/2022 4η Αναμόρφωση
προϋπολογισμού Δήμου
Αμαρουσίου οικονομικού έτους
2022»

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού
έτους 2022»



Α/Α Θέματος Αριθμός
απόφασης

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης

2 354/2022 Διόρθωση της υπ’ αριθμ.
274/2022 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής και
ανάθεση του έργου
“ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
ΠΡΑΝΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”».

Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 274/2022
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
και ανάθεση του έργου
“ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ
ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
ΠΡΑΝΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ,
ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”».

3 355/2022 Εισήγηση για την Έγκριση α)
της προσφυγής σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση του
έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ &
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΙΣΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 32, παρ. 2.γ του
ν.4412/2016, β) των όρων της
διακήρυξης, όπως αυτοί
συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων του Δήμου, γ)
της πρόσκλησης σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης και δ) της
σύστασης της επιτροπής
διαπραγμάτευσης.

Εισήγηση για την Έγκριση α) της
προσφυγής σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση του
έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ &
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΙΣΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 32, παρ. 2.γ του
ν.4412/2016, β) των όρων της
διακήρυξης, όπως αυτοί
συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων του Δήμου, γ) της
πρόσκλησης σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης και δ) της
σύστασης της επιτροπής
διαπραγμάτευσης.

4 356/2022 Έγκριση ή μη Τροποποίησης
της προγραμματικής σύμβασης
με τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού για την πράξη
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ως προς το
άρθρο 5, που αφορά  την
διάρκεια της σύμβασης.

Έγκριση Τροποποίησης της
προγραμματικής σύμβασης με τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για
την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ως προς
το άρθρο 5, που αφορά  την
διάρκεια της σύμβασης.



Α/Α Θέματος Αριθμός
απόφασης

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης

5 357/2022 «Έγκριση ή μη της διαδικασίας
με διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση, έγκριση ή μη
μελέτης – τεχνικών
προδιαγραφών της προμήθειας
με τίτλο: «Προμήθεια
προστατευτικών διαχωριστικών
γραφείου στο πλαίσιο των
κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19».

«Έγκριση  της διαδικασίας με
διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση, έγκριση μελέτης –
τεχνικών προδιαγραφών της
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
προστατευτικών διαχωριστικών
γραφείου στο πλαίσιο των
κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19».

6 Έγκριση ή μη των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης της
προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ -
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π.
10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ -
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ», επιλογή του τρόπου
εκτέλεσης όπως και του
κριτηρίου ανάθεσης, κατάρτιση
των όρων διακήρυξης, και
συγκρότηση  επιτροπής
διενέργειας  και αξιολόγησης
της εν λόγω προμήθειας»

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

7 358/2022 Έγκριση ή μη των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης και
κατάρτιση των όρων
διακήρυξης, επιλογή του
τρόπου εκτέλεσης και του
κριτηρίου ανάθεσης της
υπηρεσίας με τίτλο
“ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ”».

Έγκριση  των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης και
κατάρτιση των όρων διακήρυξης,
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και
του κριτηρίου ανάθεσης της
υπηρεσίας με τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ”».



Α/Α Θέματος Αριθμός
απόφασης

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης

8 359/2022 «Έγκριση ή μη των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης και
κατάρτιση των όρων
διακήρυξης, επιλογή του
τρόπου εκτέλεσης και του
κριτηρίου ανάθεσης της
προμήθειας με τίτλο
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ”».

«Έγκριση  των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης και
κατάρτιση των όρων διακήρυξης,
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και
του κριτηρίου ανάθεσης της
προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”».

9 360/2022 Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης
πίστωσης για την προμήθεια
εξεδρών για τη διοργάνωση των
εκδηλώσεων που αφορούν στη
μελέτη «Ενοικίαση εξεδρών για
αθλητικές – πολιτιστικές –
εθνικές κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου
Αμαρουσίου»

Έγκριση  της εξειδίκευσης
πίστωσης για την προμήθεια
εξεδρών για τη διοργάνωση των
εκδηλώσεων που αφορούν στη
μελέτη «Ενοικίαση εξεδρών για
αθλητικές – πολιτιστικές – εθνικές
κ.λπ. εκδηλώσεις Δήμου
Αμαρουσίου»

10 361/2022 Έγκριση ή μη εντάλματος
πληρωμής για την
αντιμετώπιση των εξόδων
ετήσιας συνδρομής στο
Knowledge Society Forum του
Δικτύου EUROCITIES (πρώην
Telecities) για το έτος 2022 του
Δήμου Αμαρουσίου.

Έγκριση  εντάλματος πληρωμής για
την αντιμετώπιση των εξόδων
ετήσιας συνδρομής στο Knowledge
Society Forum του Δικτύου
EUROCITIES (πρώην Telecities)
για το έτος 2022 του Δήμου
Αμαρουσίου.

11 362/2022 Έγκριση ή μη εντάλματος
πληρωμής για την ετήσια
συνδρομή στο ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)

Έγκριση  εντάλματος πληρωμής για
την ετήσια συνδρομή στο ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)

12 363/2022 Έγκριση ή μη εντάλματος
πληρωμής για την
αντιμετώπιση των εξόδων
ετήσιας συνδρομής στο
ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICLEI
για το έτος 2022 του Δήμου
Αμαρουσίου.

Έγκριση εντάλματος πληρωμής για
την αντιμετώπιση των εξόδων
ετήσιας συνδρομής στο ΔΙΕΘΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ICLEI για το έτος
2022 του Δήμου Αμαρουσίου.

13 364/2022 «Διαγραφή και επαναβεβαίωση
προστίμων Κ.Ο.Κ.»
Δ. Χ.  του Γ. με αριθ. εγγρ.
119552

«Διαγραφή και επαναβεβαίωση
προστίμων Κ.Ο.Κ.»
Δ. Χ.  του Γ. με αριθ. εγγρ. 119552

14 365/2022 «Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.»
α) Κ. Σ. του Ε. με αριθ. εγγρ.
109103
β) Κ. Β. του Η. με αριθ. εγγρ.
177050
γ) Α. Ν. του Χ. με αριθ. εγγρ.
182344

«Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.»
α) Κ. Σ. του Ε. με αριθ. εγγρ.
109103
β) Κ. Β. του Η. με αριθ. εγγρ.
177050
γ) Α. Ν. του Χ. με αριθ. εγγρ.
182344



Α/Α Θέματος Αριθμός
απόφασης

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης

15 366/2022 Διαγραφή οφειλών από
επιστρεφόμενα τέλη που
γνωστοποιήθηκαν από Δ.Ε.Η.
(Υπόθεση: Ε.Γ με αριθμό
καρτέλας 085938)

Διαγραφή οφειλών από
επιστρεφόμενα τέλη που
γνωστοποιήθηκαν από Δ.Ε.Η.
(Υπόθεση: Ε.Γ με αριθμό καρτέλας
085938)

16 367/2022 ’Διαγραφή της χρέωσης για
παράταση εκταφής του θανόντα
Δ.Ν του Μ’’
(Υπόθεση: Ν.Μ του Δ με α/α
εγγρ, 178097)

’Διαγραφή της χρέωσης για
παράταση εκταφής του θανόντα
Δ.Ν του Μ’’
(Υπόθεση: Ν.Μ του Δ με α/α εγγρ,
178097)

17 368/2022 Εισήγηση για παροχή άδειας σε
δικηγόρο του Δήμου
Αμαρουσίου προκειμένου αυτός
να συναινέσει- ως
πληρεξούσιος του Δήμου- σε
δήλωση παραίτησης των κ.κ.
Ζαχαριά Σταύρου κλπ από
κατατεθειμένο από αυτούς
δικόγραφο Αίτησης καθορισμού
οριστικής τιμής μονάδας και
αναγνώρισης δικαιούχων
αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας
ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Αθηνών. (υπόθεση
Ζαχαριά Σταύρου κλπ Φ. 5220)

Εισήγηση για παροχή άδειας σε
δικηγόρο του Δήμου Αμαρουσίου
προκειμένου αυτός να συναινέσει-
ως πληρεξούσιος του Δήμου- σε
δήλωση παραίτησης των κ.κ.
Ζαχαριά Σταύρου κλπ από
κατατεθειμένο από αυτούς
δικόγραφο Αίτησης καθορισμού
οριστικής τιμής μονάδας και
αναγνώρισης δικαιούχων
αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου
Αθηνών. (υπόθεση Ζαχαριά
Σταύρου κλπ Φ. 5220)

18 369/2022 Εισήγηση για έγκριση
καταβολής αποζημίωσης- από
το Δήμο Αμαρουσίου ως
υπόχρεο- ρυμοτομούμενου
επικειμένου
(συρματοπλέγματος)
ιδιοκτησίας στα Ο.Τ. Γ 750, Γ
748 της περιοχής Σισμανόγλειο
– Ν. Μαρούσι του Δήμου
Αμαρουσίου, η οποία
αποζημίωση καθορίστηκε
συμβιβαστικά δια της υπ. αρ.
47/1994 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου. (υποθ. Βασιλικής
και Ηλία Τρίκκα). Φ. 3642

Εισήγηση για έγκριση καταβολής
αποζημίωσης- από το Δήμο
Αμαρουσίου ως υπόχρεο-
ρυμοτομούμενου επικειμένου
(συρματοπλέγματος) ιδιοκτησίας
στα Ο.Τ. Γ 750, Γ 748 της περιοχής
Σισμανόγλειο – Ν. Μαρούσι του
Δήμου Αμαρουσίου, η οποία
αποζημίωση καθορίστηκε
συμβιβαστικά δια της υπ. αρ.
47/1994 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου. (υποθ. Βασιλικής και
Ηλία Τρίκκα). Φ. 3642

Ο/H υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση

Ευρυδίκη Ιωαννίδου
01/07/2022


