
       

  

 
    

       

 

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. 74470 23/09/2022 για την 35/2022 συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 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 
 

 

508/2022 
 

 

Έγκριση ή μη πρακτικών της 
επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου  του 
ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο «Εκπόνηση του 
επιχειρησιακού σχεδίου για την 
εξασφάλιση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων 
(Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του δήμου 

 

 

Έγκριση πρακτικών της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την υπηρεσία με τίτλο 
«Εκπόνηση του επιχειρησιακού 
σχεδίου για την εξασφάλιση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του δήμου 
Αμαρουσίου». 
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509/2022 
 

 

Έγκριση ή μη πρακτικού της 
επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Προμηθειών και 
έγκριση ή μη κατακύρωσης 
αποτελέσματος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια οικοδομικών 
υλικών – αδρανών υλικών». 

 

 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων 
Προμηθειών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών 
υλικών – αδρανών υλικών». 

 

 

  



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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510/2022 
 

 

Έγκριση ή μη του από 
16.09.2022 πρακτικού της 
επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Προμηθειών και 
ματαίωση ή μη του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 

 

 

Έγκριση του από 16.09.2022 
πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων 
Προμηθειών και ματαίωση του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». 
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511/2022 
 

 

Έγκριση ή μη πρακτικού της 
επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων προμηθειών και 
έγκριση ή μη κατακύρωσης 
αποτελέσματος του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια 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.)». 

 

 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων 
προμηθειών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 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.)». 
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512/2022 
 

 

«Έγκριση ή μη των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης, επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της 
υπηρεσίας με τίτλο 
“Ταχυδρομικά Τέλη (Παροχή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών)”». 

 

 

«Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και 
του κριτηρίου ανάθεσης της 
υπηρεσίας με τίτλο “Ταχυδρομικά 
Τέλη (Παροχή ταχυδρομικών 
υπηρεσιών)”». 

 

 

 



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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513/2022 
 

 

«Έγκριση ή μη των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης, επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της 
προμήθειας με τίτλο 
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής» του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 
2014-2020» και ένταξη της 
πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2015-2016» – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5000160» και 
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής» του 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 
2014-2020»και ένταξη της 
πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5029645». 

 

 

«Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και 
του κριτηρίου ανάθεσης της 
προμήθειας με τίτλο 
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και 
ένταξη της πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
/ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5000160» και 
«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»και 
ένταξη της πράξης 
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
/ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5029645». 
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514/2022 
 

 

Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής & Οριστικής 
Παραλαβής του έργου   
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

 

Έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής & Οριστικής 
Παραλαβής του έργου   
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 
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515/2022 
 

 

Έγκριση συμμετοχής 
υπαλλήλων σε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα. 

 

 

Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων 
σε επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

 

 

 



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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516/2022 
 

 

Έγκριση συμμετοχής 
υπαλλήλου σε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα. 
"Κόκκολα Στυλιανή " 

 

 

Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα. 
"Κόκκολα Στυλιανή " 
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517/2022 
 

 

Έγκριση ή μη εντάλματος 
προπληρωμής για την 
αντιμετώπιση των εξόδων 
διοδίων λόγω διέλευσης 
απορριμματοφόρων οχημάτων, 
φορτηγών μεταφοράς 
απορριμμάτων και λοιπών 
οχημάτων του Δήμου 
Αμαρουσίου μέσω της Αττικής 
οδού 

 

 

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής 
για την αντιμετώπιση των εξόδων 
διοδίων λόγω διέλευσης 
απορριμματοφόρων οχημάτων, 
φορτηγών μεταφοράς 
απορριμμάτων και λοιπών 
οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου 
μέσω της Αττικής οδού 
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518/2022 
 

 

Εισήγηση για ανάθεση 
σύνταξης εκτιμητικής έκθεσης 
από πιστοποιημένο εκτιμητή 
αναφορικά με την αξία ακινήτου 
που βρίσκεται στο Δήμο 
Αμαρουσίου, επί της οδού 
Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ 41 
με ΚΑΕΚ 050142011001 - 
Υπόθεση Ελεήμονος Εταιρείας 

 

 

Εισήγηση για ανάθεση σύνταξης 
εκτιμητικής έκθεσης από 
πιστοποιημένο εκτιμητή αναφορικά 
με την αξία ακινήτου που βρίσκεται 
στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της 
οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ 
41 με ΚΑΕΚ 050142011001 - 
Υπόθεση Ελεήμονος Εταιρείας 
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519/2022 
 

 

Άσκηση ή μη αίτησης 
αναίρεσης ενώπιον του 
Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά της υπ’ 
αριθμ.1999/2022 απόφασης 
του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών – Τμήμα 20ο Τριμελές 
(Υπόθεση «ΑΙΜΙΛΙΟΣ 
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» -Φ.5096) 

 

 

Άσκηση αίτησης αναίρεσης 
ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά της υπ’ 
αριθμ.1999/2022 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – 
Τμήμα 20ο Τριμελές (Υπόθεση 
«ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» -Φ.5096) 
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520/2022 
 

 

«Έγκριση ή μη εξώδικου 
συμβιβασμού λόγω φθοράς 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φ. 
5546)». 

 

 

«Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού 
λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, 
(ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Φ. 5546)». 
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521/2022 
 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 
433/2022 χρηματικό κατάλογο 
Υπόθεση: Δ.Μ. (αριθμός 
καρτέλας: 211508) 

 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 433/2022 
χρηματικό κατάλογο 
Υπόθεση: Δ.Μ. (αριθμός καρτέλας: 
211508) 
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522/2022 
 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 
433/2022 χρηματικό κατάλογο 
Υπόθεση: Μ.Β. (αριθμός 
καρτέλας: 211195) 

 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 433/2022 
χρηματικό κατάλογο 
Υπόθεση: Μ.Β. (αριθμός καρτέλας: 
211195) 

 

 

 



    
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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523/2022 
 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 
433/2022 χρηματικό κατάλογο 
Υπόθεση: Ε.Μ. (αριθμός 
καρτέλας: 211507) 

 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 433/2022 
χρηματικό κατάλογο 
Υπόθεση: Ε.Μ. (αριθμός καρτέλας: 
211507) 
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524/2022 
 

 

«Διαγραφή και επαναβεβαίωση 
χρεώσεων ΤΑΠ» 
Ζ. Κ. του Γ. με α/α εγγρ. 119645 

 

 

«Διαγραφή και επαναβεβαίωση 
χρεώσεων ΤΑΠ» 
Ζ. Κ. του Γ. με α/α εγγρ. 119645 
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525/2022 
 

 

«Διαγραφή και επαναβεβαίωση 
χρεώσεων ΤΑΠ» 
Β. Σ. του Β. με α/α εγγρ. 2237 

 

 

«Διαγραφή και επαναβεβαίωση 
χρεώσεων ΤΑΠ» 
Β. Σ. του Β. με α/α εγγρ. 2237 
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526/2022 
 

 

«Διαγραφή και Επαναβεβαίωση 
προστίμων Κ.Ο.Κ.» 
Γ. Β. του Φ. με αριθ. εγγρ. 
116383 

 

 

«Διαγραφή και Επαναβεβαίωση 
προστίμων Κ.Ο.Κ.» 
Γ. Β. του Φ. με αριθ. εγγρ. 116383 
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527/2022 
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