
       

  

 
    

       

 

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. 98771 08/12/2022 για την 45/2022 συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 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 
 

 

674/2022 
 

 

Κατάρτιση προσχεδίου 
προϋπολογισμού Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 
2023 

 

 

Κατάρτιση προσχεδίου 
προϋπολογισμού Δήμου 
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 
2023 

 

 

2 
 

 

675/2022 
 

 

Έγκριση ή μη διαγραφής 
ανείσπρακτων βεβαιωμένων 
οφειλών προστίμων ΓΟΚ 

 

 

Έγκριση διαγραφής ανείσπρακτων 
βεβαιωμένων οφειλών προστίμων 
ΓΟΚ 

 

 

3 
 

 

676/2022 
 

 

Έγκριση ή μη του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του 
έργου «ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ» 

 

 

Έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου 
«ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ» 

 

 

4 
 

 

677/2022 
 

 

Έγκριση ή μη του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του 
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΣΤΟ Ο.Τ. 138 (93Α) ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

 

Έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 
ΚΑΙ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 138 
(93Α) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

 

  



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
 

 

5 
 

 

678/2022 
 

 

«Συγκρότηση  επιτροπής  
διενέργειας  και αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων 
γενικών υπηρεσιών του 
N.4412/2016». 

 

 

«Συγκρότηση  επιτροπής  
διενέργειας  και αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων γενικών 
υπηρεσιών του N.4412/2016». 

 

 

6 
 

 

679/2022 
 

 

«Συγκρότηση  επιτροπής  
διενέργειας  και αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων 
προμηθειών του N.4412/2016». 

 

 

«Συγκρότηση  επιτροπής  
διενέργειας  και αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων 
προμηθειών του N.4412/2016». 

 

 

7 
 

 

680/2022 
 

 

«Επιμήκυνση ή μη της χρονικής 
διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  
73700/07-12-2021  σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου 
και της Εταιρείας με την 
επωνυμία «SIMPLY…FOOD 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ». 

 

 

«Επιμήκυνση της χρονικής 
διάρκειας της με αριθ. πρωτ.  
73700/07-12-2021  σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και 
της Εταιρείας με την επωνυμία 
«SIMPLY…FOOD ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ». 

 

 

8 
 

 

681/2022 
 

 

«Τροποποίηση σύμβασης ή μη 
και αναπροσαρμογή τιμής 
προϊόντων της με αριθ. πρωτ. 
13735/27.03.2020 σύμβασης 
που αφορά την προμήθεια 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 
2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5029645 Με τίτλο 
Υποέργου 1 «ΕΙΔΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για την Ομάδα Β» 
και συγκεκριμένα τα αγαθά που 
παραδόθηκαν εντός του μηνός 
Νοεμβρίου 2022». 

 

 

«Τροποποίηση σύμβασης και 
αναπροσαρμογή τιμής προϊόντων 
της με αριθ. πρωτ. 
13735/27.03.2020 σύμβασης που 
αφορά την προμήθεια 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 2018-2019 – Κ.Σ. 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5029645 Με τίτλο 
Υποέργου 1 «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
για την Ομάδα Β» και συγκεκριμένα 
τα αγαθά που παραδόθηκαν εντός 

 

 

 



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
 

 

9 
 

 

682/2022 
 

 

«Έγκριση ή μη των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης, επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της 
υπηρεσίας με τίτλο “ Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου για την 
εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον 
Δήμο Αμαρουσίου ”». 

 

 

«Έγκριση  των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και 
του κριτηρίου ανάθεσης της 
υπηρεσίας με τίτλο “ Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου για την 
εκπόνηση Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον 
Δήμο Αμαρουσίου ”». 

 

 

10 
 

 

683/2022 
 

 

Έγκριση ή μη των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης, επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της 
υπηρεσίας με τίτλο 
“Ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων” 

 

 

Έγκριση ή μη των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και 
του κριτηρίου ανάθεσης της 
υπηρεσίας με τίτλο “Ασφάλιστρα 
μεταφορικών μέσων” 

 

 

11 
 

 

684/2022 
 

 

«Έγκριση ή μη των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης, επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της 
προμήθειας με τίτλο 
“Προμήθεια οργάνων και 
εξοπλισμού παιδικών χαρών”». 

 

 

«Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και 
του κριτηρίου ανάθεσης της 
προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια 
οργάνων και εξοπλισμού παιδικών 
χαρών”». 

 

 

12 
 

 

685/2022 
 

 

Έγκριση ή μη των πρακτικών 
της επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης του διαγωνισμού 
και ανάδειξη ή μη προσωρινού 
αναδόχου  του ανοικτού άνω 
των ορίων δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την υπηρεσία με τίτλο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για τη σύναψη 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ. 

 

 

Έγκριση των πρακτικών της 
επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης του διαγωνισμού και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  
του ανοικτού άνω των ορίων 
δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία με 
τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» για τη 
σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ. 

 

 

13 
 

 

686/2022 
 

 

«Έγκριση ή μη των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης, και 
κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης , επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης, της 
προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια Η/Υ, λοιπών ειδών 
πληροφορικής και λογισμικού». 

 

 

«Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης, και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης , 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και 
του κριτηρίου ανάθεσης, της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
Η/Υ, λοιπών ειδών πληροφορικής 
και λογισμικού». 

 

 

 



    
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
 

 

14 
 

 

687/2022 
 

 

Έγκριση ή μη των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης, επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της 
υπηρεσίας με τίτλο 
«Μεταφόρτωση ογκωδών και 
πράσινων απορριμμάτων  προς 
μεταφορά  σε Χ.Υ.Τ.Α.». 

 

 

Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και 
του κριτηρίου ανάθεσης της 
υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφόρτωση 
ογκωδών και πράσινων 
απορριμμάτων  προς μεταφορά  σε 
Χ.Υ.Τ.Α.». 

 

 

15 
 

 

 
 

 Εισήγηση για άσκηση ή μη 
ενδίκου βοηθήματος κατά 
δικαστικών αποφάσεων 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
(Γ΄ ακυρωτικό τμήμα) με 
αριθμούς 1773/2022 και 
1774/2022 .(υπόθεση 
Τσουραίδου Ευδοκία) Φ. 4233 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 

 

  

    

 

Ο υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
12/12/2022 

 

 


