
       

  

 
    

       

 

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. 87358 03/11/2022 για την 40/2022 συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της 07ης Νοεμβρίου 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 
 

 

589/2022 
 

 

Έγκριση ή μη σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και 
«ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

 

 

Έγκριση σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ Δήμου 
Αμαρουσίου και «ΝΕΑ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. -
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 
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590/2022 
 

 

Έγκριση ή μη πρακτικού της 
επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και έγκριση ή μη 
κατακύρωσης αποτελέσματος 
του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 

 

 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία με 
τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 

 

 

  



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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591/2022 
 

 

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 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

 

 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων 
προμηθειών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 
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592/2022 
 

 

«Έγκριση ή μη των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης, επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της 
υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες 
αποχιονισμού”» 

 

 

«Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και 
του κριτηρίου ανάθεσης της 
υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες 
αποχιονισμού”» 
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593/2022 
 

 

«Παράταση ή μη του με αριθ. 
πρωτ.  33317/27-04-2022  
συμφωνητικού ως προς την 
μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υλοποίησης των 
Φάσεων 2, 3 και 4 της 
προμήθειας με τίτλο 
“Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Συστημάτων Ενόργανης 
Δομικής Παρακολούθησης και 
Έγκαιρης Προειδοποίησης 
Πλημμυρών σε πραγματικό 
χρόνο - Πρόγραμμα Αντώνης 
Τρίτσης (Α.Π. 19270/14-10-
2020)”». 

 

 

«Παράταση του με αριθ. πρωτ.  
33317/27-04-2022  συμφωνητικού 
ως προς την μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας 
υλοποίησης των Φάσεων 2, 3 και 4 
της προμήθειας με τίτλο 
“Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Συστημάτων Ενόργανης Δομικής 
Παρακολούθησης και Έγκαιρης 
Προειδοποίησης Πλημμυρών σε 
πραγματικό χρόνο - Πρόγραμμα 
Αντώνης Τρίτσης (Α.Π. 19270/14-
10-2020)”». 
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594/2022 
 

 

«Αποδοχή συμπληρωματικής 
επιχορήγησης (μηνός 
Σεπτεμβρίου) έτους 2022 από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2022, σε όλους 
τους Δήμους της Χώρας προς 
κάλυψη λειτουργικών και 
λοιπών γενικών δαπανών τους 
ή/και την υλοποίηση έργων και 
επενδυτικών τους 
δραστηριοτήτων – 
Συμπληρωματική απόφαση 
μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022 
- Δήμου Αμαρουσίου ποσού 
262.474,54 €» 

 

 

«Αποδοχή συμπληρωματικής 
επιχορήγησης (μηνός Σεπτεμβρίου) 
έτους 2022 από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε 
όλους τους Δήμους της Χώρας 
προς κάλυψη λειτουργικών και 
λοιπών γενικών δαπανών τους 
ή/και την υλοποίηση έργων και 
επενδυτικών τους δραστηριοτήτων 
– Συμπληρωματική απόφαση 
μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022 - 
Δήμου Αμαρουσίου ποσού 
262.474,54 €» 
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απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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595/2022 
 

 

Έγκριση ή μη μετάβασης του 
Αντιδημάρχου επί θεμάτων 
Πολιτικής Προστασίας και 
Δημόσιας Υγείας, κ. Στέφανου 
Τσιπουράκη, στην Κοπεγχάγη 
της Δανίας, για συμμετοχή του 
στο συνέδριο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), με 
τίτλο «Healthy Annual Business 
Meeting and Technical 
Conference». 

 

 

Έγκριση μετάβασης του 
Αντιδημάρχου επί θεμάτων 
Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας 
Υγείας, κ. Στέφανου Τσιπουράκη, 
στην Κοπεγχάγη της Δανίας, για 
συμμετοχή του στο συνέδριο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), με τίτλο «Healthy Annual 
Business Meeting and Technical 
Conference». 
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596/2022 
 

 

Έγκριση ή μη 1ης παράτασης 
της ημερομηνίας περαίωσης 
των εργασιών του έργου 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΠΕ» 

 

 

Έγκριση 1ης παράτασης της 
ημερομηνίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ» 
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597/2022 
 

 

Έγκριση ή μη όρων σχεδίου 
δανειστικού συμβολαίου 
ενταγμένου στο ειδικό 
αναπτυξιακό πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

 

Έγκριση όρων σχεδίου δανειστικού 
συμβολαίου ενταγμένου στο ειδικό 
αναπτυξιακό πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 
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598/2022 
 

 

Έγκριση απόδοσης 
λογαριασμού χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, στο 
όνομα του υπαλλήλου 
Δημητρίου Σταυρόπουλου, για 
τις διελεύσεις των οχημάτων   
που χρησιμοποιεί ο Δήμος 
Αμαρουσίου από την ‘’Αττική 
Οδό’’. 

 

 

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού 
χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, στο 
όνομα του υπαλλήλου Δημητρίου 
Σταυρόπουλου, για τις διελεύσεις 
των οχημάτων   που χρησιμοποιεί 
ο Δήμος Αμαρουσίου από την 
‘’Αττική Οδό’’. 
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599/2022 
 

 

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» 

 

 

 



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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600/2022 
 

 

Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης 
πίστωσης για τη διοργάνωση 
της εκδήλωσης  που αφορά 
στην υπ’ αριθμ. 24/2022 μελέτη 
με τίτλο «Αμοιβές Θεατρικών 
Θιάσων για εκδηλώσεις του 
Δήμου Αμαρουσίου». 

 

 

Έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης 
για τη διοργάνωση της εκδήλωσης  
που αφορά στην υπ’ αριθμ. 
24/2022 μελέτη με τίτλο «Αμοιβές 
Θεατρικών Θιάσων για εκδηλώσεις 
του Δήμου Αμαρουσίου». 
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601/2022 
 

 

Εξειδίκευση πίστωσης με την 
έγκριση ή μη της προμήθειας 
βιβλίων για τη Βορέειο 
Βιβλιοθήκη, που αφορά στη 
μελέτη «Προμήθεια βιβλίων 
Βορέειου Βιβλιοθήκης» 

 

 

Εξειδίκευση πίστωσης με την 
έγκριση της προμήθειας βιβλίων για 
τη Βορέειο Βιβλιοθήκη, που αφορά 
στη μελέτη «Προμήθεια βιβλίων 
Βορέειου Βιβλιοθήκης» 
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602/2022 
 

 

Εξειδίκευση πίστωσης για 
«ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ –
ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΚΛΠ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ – 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΛΠ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

 

Εξειδίκευση πίστωσης για 
«ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ –
ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΚΛΠ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ – 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΠ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 
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603/2022 
 

 

Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης 
πίστωσης για την διοργάνωση 
της εκδήλωσης  που αφορά 
στην υπ’ αριθμ. 23/2022  μελέτη 
με τίτλο «Αμοιβή καλλιτεχνών  
για την εκδήλωση αφής του 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου 
Δήμου Αμαρουσίου», 

 

 

Έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης 
για την διοργάνωση της εκδήλωσης  
που αφορά στην υπ’ αριθμ. 
23/2022  μελέτη με τίτλο «Αμοιβή 
καλλιτεχνών  για την εκδήλωση 
αφής του Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου Δήμου Αμαρουσίου», 
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604/2022 
 

 

Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης 
πίστωσης για την διοργάνωση 
της εκδήλωσης που αφορά 
στην υπ΄ αριθμ. 25/2022 μελέτη 
με τίτλο «Αμοιβές Καλλιτεχνών 
για εκδηλώσεις του Δήμου 
Αμαρουσίου» 

 

 

Έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης 
για την διοργάνωση της εκδήλωσης 
που αφορά στην υπ΄ αριθμ. 
25/2022 μελέτη με τίτλο «Αμοιβές 
Καλλιτεχνών για εκδηλώσεις του 
Δήμου Αμαρουσίου» 
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605/2022 
 

 

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου 
της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
13879/2022  απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών– 
Υπόθεση «Παπανικολάου 
Νικολέτα κατά Δήμου 
Αμαρουσίου» 

 

 

Άσκηση του ενδίκου μέσου της 
έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
13879/2022  απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών– Υπόθεση 
«Παπανικολάου Νικολέτα κατά 
Δήμου Αμαρουσίου» 
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606/2022 
 

 

Έγκριση ή μη καταβολής ποσού 
3.000€ λόγω φθοράς ι.χ.ε 
ιδιοκτησίας Βαλλιανάτου 
Σταματίνας 

 

 

Έγκριση καταβολής ποσού 3.000€ 
λόγω φθοράς ι.χ.ε ιδιοκτησίας 
Βαλλιανάτου Σταματίνας 
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Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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607/2022 
 

 

Έγκριση ή μη καταβολής 
αποζημίωσης λόγω φθοράς του 
ΙΧΕ αυτοκινήτου ΖΜΝ – 2493 
ιδιοκτησίας του κ. Χρήστου 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Γεωργίου (φ. 
5546) 

 

 

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 
λόγω φθοράς του ΙΧΕ αυτοκινήτου 
ΖΜΝ – 2493 ιδιοκτησίας του κ. 
Χρήστου ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Γεωργίου 
(φ. 5546) 

 

 

20 
 

 

608/2022 
 

 

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου 
κατά της υπ’ αριθ. 12956/2022 
απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (3ο Τμήμα) – Υπ. 
«ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»  
(Φ. 5045). 

 

 

Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ 
αριθ. 12956/2022 απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (3ο Τμήμα) 
– Υπ. «ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ»  (Φ. 5045). 
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609/2022 
 

 

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου 
της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 
12/2021 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου 
(Περιουσιακές Διαφορές) που 
αφορά την  από 22-06-2020 και 
με αριθμό κατάθεσης 
2876/27/2020 ανακοπή του 
Δήμου Αμαρουσίου κατά της 
εταιρίας «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» 

 

 

Άσκηση του ενδίκου μέσου της 
έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 12/2021 
απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αμαρουσίου (Περιουσιακές 
Διαφορές) που αφορά την  από 22-
06-2020 και με αριθμό κατάθεσης 
2876/27/2020 ανακοπή του Δήμου 
Αμαρουσίου κατά της εταιρίας 
«ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
Α.Β.Ε.Ε.Ε.» 
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610/2022 
 

 

Έγκριση ή μη εξώδικου 
συμβιβασμού λόγω φθοράς 
δίκυκλης μοτοσυκλέτας, 
(ΥΠΟΘΕΣΗ: 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. 5590). 

 

 

Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού 
λόγω φθοράς δίκυκλης 
μοτοσυκλέτας, (ΥΠΟΘΕΣΗ: 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Φ. 5590). 

 

 

23 
 

 

611/2022 
 

 

«Διαγραφή και Επαναβεβαίωση 
προστίμων Κ.Ο.Κ.» 
Yποθ.  Κ. Β. του Ν. με κωδ. 
καρτέλας 74953 

 

 

«Διαγραφή και Επαναβεβαίωση 
προστίμων Κ.Ο.Κ.» 
Yποθ.  Κ. Β. του Ν. με κωδ. 
καρτέλας 74953 

 

 

24 
 

 

612/2022 
 

 

«Διαγραφή και Επαναβεβαίωση 
προστίμων Κ.Ο.Κ.» 

 

 

«Διαγραφή και Επαναβεβαίωση 
προστίμων Κ.Ο.Κ.» 

 

 

25 
 

 

613/2022 
 

 

’’Διαγραφή των χρεώσεων για 
τέλος και πρόστιμο αυθαίρετης 
κατάληψης κοινοχρήστου 
χώρου’’ 
Υπόθεση:  Π. Ο.Σ Ο.Ε με κ/κ 
εγγρ.199236) 

 

 

’’Διαγραφή των χρεώσεων για τέλος 
και πρόστιμο αυθαίρετης 
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου’’ 
Υπόθεση:  Π. Ο.Σ Ο.Ε με κ/κ 
εγγρ.199236) 

 

 

 



   

 

Ο υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
08/11/2022 

 

 


