
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Π.: 253959/22.09.2022 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 38 

 

Προς 

Τα τακτικά μέλη κ.κ. 

Νικόλαο Αβραμίδη, Γρηγόριο Λέων, Γεώργιο Χ. 

Αποστολόπουλο, Μελπομένη Δασκαλάκη, Εμμανουήλ 

Καλαμπόκα, Αικατερίνη Κατριβάνου, Αλεξάνδρα 

Έβερτ–Αλβέρτη, Κωνσταντίνο Αλεξίου, Γεώργιο 

Μπρούλια, Στυλιανό Λάμπρου 

 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. 

Θεόπη Δομάζου, Νικόλαο Μακρόπουλο, Άννα 

Ροκοφύλλου, Ρήγα Αξελό, Ρωξάνη Ευαγγελία Μπέη 

Καραμπότσου, Χαράλαμπο Βουρδουμπά 

 

Κοινοποίηση 

Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη 

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ε. Σκιαδά 

Αντιδημάρχους 

Εντεταλμένους/ες Συμβούλους 

Γενικό Γραμματέα, κ. Αλέξανδρο Αθ. Τσιατσιάμη 

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 

Δημοτικές Παρατάξεις 

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε, τη Δευτέρα 26 του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 στη 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 στην Πλατεία Κοτζιά, 

1ος όροφος, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (με τη χρήση της πλατφόρμας ZOOM), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:51236/08.09.2022 (ΦΕΚ 

Β΄4756/09.09.2022) και τη με αριθμό 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ:ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων: 

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 

30.022,00€ από τον ΚΑ 6433.001 Φ0, για την κάλυψη αναγκών υποδοχής και φιλοξενίας όπου 

θα συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια σημαιών ειδικών προδιαγραφών ξένων κρατών (επιδαπέδιες, 

επιτραπέζιες, μεγάλων διαστάσεων), αναμνηστικών δώρων, τσάντες-κουτιά με το λογότυπο του 

Δήμου Αθηναίων, μετάλλια, η προσφορά γευμάτων ή δείπνων υποδοχής σε χώρους εστίασης της 

πόλης και εξόδων φιλοξενίας (διαμονή και εισιτήρια μετάβασης). 

 

 



 

Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

2. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

για τον διαγωνισμό που αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». (Α.Π.252190/21.09.2022). 

 

3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

για τον διαγωνισμό που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΣΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». 

(Α.Π.252212/21.09.2022). 

 

Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης 

 

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 50.000,00€ από το με αριθμό 

003656/09.09.2022 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (ΧΕΠ), για την πληρωμή ταχυδρομικών 

τελών. (Α.Π.247079/16.09.2022). 

 

Διεύθυνση Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, Δημοτικών Παρατάξεων και Αιρετών 

 

5. Λήψη απόφασης για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του προσχεδίου 

προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2023. 

 

Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης 

 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 31.08.2022 Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την προμήθεια άρτου στις 

Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2022. (Τιμολόγιο Πώλησης 

02829/31.08.2022). (Α.Π.249453/19.09.2022). 

 

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 19.09.2022 Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την προμήθεια άρτου στις 

Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2022. (Τιμολόγιο Πώλησης 

02848/19.09.2022). (Α.Π.253435/22.09.2022). 

 

Διεύθυνση Οικονομικών 

 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 705,26€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΟΥΡΓΕΛΑ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. (Α.Π.247976/18.09.2022). 

 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 293,39€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος της κ. 

ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. (Α.Π.247975/18.09.2022). 

 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 1.648,86€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΚΑΤΡΑΜΠΑΣΑ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. (Α.Π.247977/18.09.2022). 

 



 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 2.482,45€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος της κ. ΜΑΡΙΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. (Α.Π.247984/18.09.2022). 

 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 574,00€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. 

(Α.Π.247986/18.09.2022). 

 

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 384,96€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. ΣΙΜΟΥ 

ΣΙΜΟΥΔΗ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. (Α.Π.247988/18.09.2022). 

 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 295,70€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. 

(Α.Π.247979/18.09.2022). 

 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 42,80€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. 

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΑΜΙΡΗ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. (Α.Π.247980/18.09.2022). 

 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 473,00€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος της κ. ΜΑΡΙΑΣ 

ΛΟΥΚΟΥ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. (Α.Π.247985/18.09.2022). 

 

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 502,29€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος της κ. ΜΑΡΙΑΣ 

ΛΙΑΠΗ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. (Α.Π.247978/18.09.2022). 

 

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 195,26€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. ΗΛΙΑ 

ΜΑΤΣΑ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. (Α.Π.247987/18.09.2022). 

 

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 1.870,72€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. (Α.Π.250168/20.09.2022). 

 

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 452,05€ που αφορά σε 

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΑΡΑ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης. (Α.Π.252199/21.09.2022). 

 



 

Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας 

 

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία 

5/357 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου, συνολικής αξίας 78.902,79€, στον κ. 

ΣΩΤΗΡΙΟ ΒΑΡΟΥΞΑΚΗ, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των αναφερομένων στην παρ. 4 του 

άρθρου 11 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων. 

(Α.Π.250832/20.09.2022). 

 

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του 

Π.Δ. 270/1981, που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος της μειοδοτικής, φανερής, 

προφορικής δημοπρασίας για την 9ετή μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση υπηρεσιών 

του Δήμου Αθηναίων. 

 

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του 

Π.Δ. 270/1981, που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος της μειοδοτικής, φανερής, 

προφορικής δημοπρασίας για την 9ετή ενοικίαση ακινήτου για την κάλυψη των αυξημένων 

αναγκών της Αντιδημαρχίας Πολιτικών Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης 

Βίας καθώς και του αντίστοιχου Τμήματος. 

 

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση της κατάρτισης των όρων και της σύνταξης της διακήρυξης 

της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 

Πολυδύναμου Κέντρου / Δημοτικού Ιατρείου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου 

Αθηναίων. 

 

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων και τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης 

Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.», για την ανάδειξη της ιστορίας της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης 

και την αναβάθμιση της λειτουργίας της. 

 

26. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της με αριθμό 1295/12.09.2022 (ΑΔΑ:9Λ5ΓΩ6Μ-9ΣΞ) πράξης 

της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τον όρο του στοιχείου 8-iv του σταδίου Α4 της 

διακήρυξης της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη 

στέγαση ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, πλήρους και μικρής 

διάρκειας διαμονής, με το διακριτικό τίτλο Δράσης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Ανάπτυξη και 

Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας». 

 

Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών 

 

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 19.09.2022 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης της 2ης 

Εκτελεστικής Σύμβασης, βάσει της με Α.Π.204053/15.09.2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007315251 2020-

09-15) Συμφωνίας-Πλαίσιο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 

ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.257,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης του περιεχομένου της προσφοράς (δικαιολογητικά 

συμμετοχής, οικονομική προσφορά) του συμβαλλόμενου αναδόχου και ανάδειξής του ως 

προσωρινό ανάδοχο της με α/α 170332 συστημικής διαδικασίας ΕΣΗΔΗΣ. 

 



 

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 22.09.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της 

ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 7.435.040,00€, ως συμπλήρωμα - 

παράρτημα του από 18.12.2021 1ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της ως άνω Επιτροπής, που αφορά 

σε σαφή και πλήρη αιτιολόγηση της βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στην ανωτέρω διαδικασία, σε συμμόρφωση με τη με 

αριθμό 374/2022 πράξη του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τα αναφερόμενα στη 

σκέψη 3.3. αυτής. 

 

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση της επανάληψης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» για την Ομάδα 9 – Υποδήματα 

Εργασίας (άρβυλα ασφαλείας, άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολογικά, παπούτσια 

αντιολισθητικά), με αντικατάσταση των όρων. 

 

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση της κατάρτισης των όρων, του τεύχους διακήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των 

ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

για την παροχή υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, συνολικής 

εκτιμώμενης αξίας 3.222.849,89€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 200.000,00€. 

 

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης του με 

ΑΔΑΜ:20SYMV007460388 2020-10-12 συμφωνητικού (κατά το άρθρο 7 αυτού), ενώ αυτό 

βρίσκεται εν ισχύ, μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«GLASS CLEANING ΑΒΕΕ», για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ.) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ», έως τις 

11.03.2023, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών όλων των εμπλεκόμενων 

Διευθύνσεων – χωρίς την επιβολή κυρώσεων και χωρίς καμία μεταβολή του συμβατικού 

αντικειμένου και του προϋπολογισμού και με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση 

των συμβατικών ποσοτήτων και της συμβατικής ανά είδος συνολικής δαπάνης. 

 

32. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης του με 

ΑΔΑΜ:20SYMV007445462 2020-10-08 συμφωνητικού(κατά το άρθρο 7 αυτού) ενώ αυτό βρίσκεται 

εν ισχύ, μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας «ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο 

«ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ», για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ.) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ», έως τις 

06.03.2023, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών όλων των εμπλεκόμενων 

Διευθύνσεων – χωρίς την επιβολή κυρώσεων και χωρίς καμία μεταβολή του συμβατικού 

αντικειμένου και του προϋπολογισμού και με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση 

των συμβατικών ποσοτήτων και της συμβατικής ανά είδος συνολικής δαπάνης. 

 

 



 

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της τροποποίησης  του με ΑΔΑΜ:22SYMV0103007756 

2022-04-01 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΑΝΕΥ ΧΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ», ως προς τον προβλεπόμενο χρόνο παράτασης της 

συνολικής διάρκειας υλοποίησης της σύμβασης κατά ίσο χρόνο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης, ήτοι 180 ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1.γ του 

Ν.4412/2016, β) της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της 

σύμβασης, κατά ίσο χρόνο με τον αρχικό, ήτοι έως τις 29.03.2023, σύμφωνα με το άρθρο 206 

παρ.1 του Ν.4412/2016 και γ) της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, κατά 180 

ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 29.03.2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 

4 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021, χωρίς 

επιβολή κυρώσεων, κατά τη διάρκεια ισχύος της και με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, λόγω 

ανωτέρας βίας. 

 

34. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης του με ΑΔΑΜ:21SYMV009666460 

2021-12-03 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας «ZERO DLG IKE», για 

την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου 

Αθηναίων, κατά 6 μήνες, ήτοι έως τις 03.04.2023. 

 

35. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης του με ΑΔΑΜ:21SYMV009685927 

2021-12-07 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΘΕΟΦΑΝΩ & ΣΙΑ ΑΕ», για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους 

εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων, κατά 8 μήνες, ήτοι έως τις 07.06.2023. 

 

Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων 

 

36. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά 

σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Α.Π.247974/18.09.2022). 

 

37. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής ποσού 65,50€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά 

σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος της κ. ΕΛΕΝΗΣ 

ΜΥΛΩΝΑΚΑΚΗ, λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Α.Π.246412/15.09.2022). 

 

38. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής ποσού 700,00€ πλέον προσαυξήσεων, που 

αφορά σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΓΙΑ, λόγω εξόφλησής της. (Α.Π.250179/20.09.2022). 

 

39. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής ποσού 40,00€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά 

σε πράξεις βεβαίωσης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. 

ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ, λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Α.Π.251037/20.09.2022). 

 

40. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαγραφής ποσού 1.011,98€, που αφορά σε ανείσπρακτα 

δημοτικά τέλη – δημοτικό φόρο, για το ακίνητο επί τη οδού ΑΜΕΡΙΚΗΣ 23, μέσω καταστάσεων 

βεβαιωμένων εσόδων της ΔΕΗ ΑΕ σε βάρος του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», λόγω λανθασμένων εγγραφών. (Α.Π.253820/22.09.2022). 

 

41. Λήψη απόφασης για την υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, του σχεδίου -

εισήγησης που αφορά στην παράταση του χρόνου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου έτους 2022, από την 30.09.2022 έως και την 20.12.2022. 



42. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης παράτασης υλοποίησης της με Α.Π.098261/03.04.2017 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της «ΔΑΕΜ Α.Ε.» για την 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Δ.Α. ΚΑΙ ΔΑΕΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», κατά 6 

μήνες, άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση), με την τροποποίηση της συνολικής διάρκειας του άρθρου 5 «Διάρκεια 

Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα». 

 

Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής 

 

43. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 20.09.2022 Πρακτικού Νο 3ε της Επιτροπής 

Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020-22», που 

αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος για το Τμήμα 2 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗ 2η ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΕΤΟΥΣ 2020-22”. 

 

44. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του 

Τμήματος 1 “Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων στην 1η, 2η, 5η, 6η και 7η 

Δημοτική Κοινότητα”, του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ» και β) της παράτασης του χρόνου περαίωσης του Τμήματος 1 του έργου, κατά 

6 μήνες, ήτοι έως τις 16.07.2023. 

 

Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων 

 

45. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 07.09.2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 6ης και 7ης Δ.Κ. 2017». 

(Α.Π.246434/15.09.2022). 

 

46. Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 

37.200,00€ από τον ΚΑ 7413.108, για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΕΙΔΑ ΣΤΗΝ 5η ΔΚ». (Α.Π.246435/15.09.2022). 

 

47. Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ», κατά 273 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την 

01.10.2022 έως και την 30.06.2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016. 

(Α.Π.253791/22.09.2022). 

 

Διεύθυνση Μηχανολογικού 

 

48. Λήψη απόφασης για την έγκριση της γενόμενης δαπάνης ποσού 32.748,48€ από το με αριθμό 

001836/12.05.2022 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (ΧΕΠ), που έχει εκδοθεί στο όνομα του 

υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μηχανολογικού κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ του ΙΩΑΝΝΗ, για την 

αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής παραβόλων καθυστέρησης – λόγω βλαβών – για τεχνικό 

έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ), έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου και καλής λειτουργίας ταχογράφων, 

πληρωμής τελών κυκλοφορίας και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. 



 

Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης 

 

49. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 15.09.2022 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TAGS ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» (Νο 057589/15.09.2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών). 

(Α.Π.250836/20.09.2022). 

 

50. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την 

εκτέλεση υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 

61 του Ν.3979/2011, όπως ισχύει και β) σύναψης χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) 

μηχανολογικού, για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 66 ΣΤΑΝΤ ΜΕ 

HOSPITALBOX, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19», ποσού 

25.541,52€ για τα έτη 2022-2023. (Α.Π.253782/22.09.2022). 

 

51. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.) 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», για χρηματοδότηση 

στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» και άξονα προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», σύμφωνα με την πρόσκληση με 

Α.Π.:ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12.07.2022 εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 26 της επενδυτικής 

προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 17, και αφορούν τη 

Δράση 14.6i.26.2-4.12 με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής και 

Μεταφοράς των Οργανικών και Ανακυκλώσιμων Υλικών σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – 

Gain as you sort» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη», για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Πιλοτική δράση διαχείρισης της 

χωριστής συλλογής Αστικών αποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων – Πληρώνω όσο Πετάω 

(ΠΟΠ)» προϋπολογισμού έως  1.246.000,00€. (Α.Π.253804/22.09.2022). 

 

Νομική Διεύθυνση 

 

52. Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ή μη των ένδικων μέσων της έφεσης / αναίρεσης 

κατά της με αριθμό 1090/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που αφορά σε αγωγή 

αποζημίωσης από τροχαίο. 

 

53. Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ή μη ανακοπής από τον Δήμο Αθηναίων κατά του με 

αριθμό 7547/2022 Πίνακα Κατάταξης Δανειστών της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ 

ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κατά της οφειλέτιδας του Δήμου Αθηναίων, ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 


