
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονοµικής Επιτροπής       
ΜΟΝΑ∆ΑΓ΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 17464 14/5/2020 για την 17/2020 συνεδρίαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής στις 18/05/2020 και ώρα 11:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 
αποζηµίωσης λόγω φθοράς του µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΙΕΑ5284 Ι.Χ του  κος  
Καρούσου Αντώνιου (Υπόθεση Καρούσος 
Αντώνιος Φ.5290) 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

193/2020 Λήψη απόφασης έγκρισης καταβολής 
αποζηµίωσης λόγω φθοράς του µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΙΕΑ5284 Ι.Χ του  κος  
Καρούσου Αντώνιου (Υπόθεση Καρούσος 
Αντώνιος Φ.5290) 

4η   Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2020 

1 196/2020 4η   Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου 
Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2020 

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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 
2014-2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ 5030262 

2 194/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 
µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του 
κριτηρίου ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο 
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ 
2014-2020 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ 5030262 

Έγκριση ή µη τροποποίησης (ενεργοποίηση 
δικαιώµατος προαίρεσης) του µε αρ. πρωτ. 
10785/03.03.2020 συµφωνητικού τριετούς 
διάρκειας µε την εταιρεία "ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ 

3 195/2020 Έγκριση τροποποίησης (ενεργοποίηση 
δικαιώµατος προαίρεσης) του µε αρ. πρωτ. 
10785/03.03.2020 συµφωνητικού τριετούς 
διάρκειας µε την εταιρεία "ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής 
∆ιαπραγµάτευσης και έγκριση ή µη 
κατακύρωσης αποτελέσµατος της απευθείας 
ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς 
δηµοσίευση) λόγω εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης, της προµήθειας µε τίτλο 
"Προµήθεια κιτ αντισηπτικών  στα πλαίσια 
των κατεπειγόντων µέτρων αντιµετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του 
κορωνοϊού covid-19" 

4 197/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
∆ιαπραγµάτευσης και έγκριση κατακύρωσης 
αποτελέσµατος της απευθείας ανάθεσης 
(διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 
προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια κιτ 
αντισηπτικών  στα πλαίσια των 
κατεπειγόντων µέτρων αντιµετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του 
κορωνοϊού covid-19" 

Έγκριση ή µη πρακτικού της επιτροπής 
∆ιαπραγµάτευσης και έγκριση ή µη 
κατακύρωσης αποτελέσµατος της απευθείας 
ανάθεσης (διαπραγµάτευση χωρίς 
δηµοσίευση) λόγω εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης, της προµήθειας µε τίτλο 
"Προµήθεια αντισηπτικού gel  στα πλαίσια 
των κατεπειγoυσών  µέτρων αντιµετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19". 

5 198/2020 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
∆ιαπραγµάτευσης και έγκριση κατακύρωσης 
αποτελέσµατος της απευθείας ανάθεσης 
(διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση) λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της 
προµήθειας µε τίτλο "Προµήθεια 
αντισηπτικού gel  στα πλαίσια των 
κατεπειγoυσών  µέτρων αντιµετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19". 

Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµίωσης λόγω 
ρυµοτοµούµενου επικειµένου και δικαστικών 
εξόδων εκ της υπ' αριθµ. 198/2019 απόφαση 
αναγνώρισης δικαιούχου του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική διαδικασία 
Απαλλοτριώσεων) στο Ο.Τ. 985 της 
περιοχής "Σωρός Λάκκα-Κόττου" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου(Υπόθεση κ.Άννας Καπότση - Φ. 
1986) 

6 199/2020 Έγκριση καταβολής αποζηµίωσης λόγω 
ρυµοτοµούµενου επικειµένου και δικαστικών 
εξόδων εκ της υπ' αριθµ. 198/2019 απόφαση 
αναγνώρισης δικαιούχου του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική διαδικασία 
Απαλλοτριώσεων) στο Ο.Τ. 985 της 
περιοχής "Σωρός Λάκκα-Κόττου" του ∆ήµου 
Αµαρουσίου(Υπόθεση κ.Άννας Καπότση - Φ. 
1986) 

Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµιώσεως 
λόγω φθοράς ΙΧ(υπόθεση Βρέλος 
Παναγιώτης - Φ.5226 

7 200/2020 Έγκριση καταβολής αποζηµιώσεως λόγω 
φθοράς ΙΧ(υπόθεση Βρέλος Παναγιώτης - 
Φ.5226 

Έγκριση καταβολής ποσού δικαστικής 
δαπάνης µε βάση την υπ' αριθµ. 3900/2019 
διαταγή πληρωµής της κ. ∆ικαστή του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 
(Τµήµα 15ο)  (B.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε.ΞΕΝΙΟΣ -
ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε - Φ.5060) 

8 201/2020 Έγκριση καταβολής ποσού δικαστικής 
δαπάνης µε βάση την υπ' αριθµ. 3900/2019 
διαταγή πληρωµής της κ. ∆ικαστή του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 
(Τµήµα 15ο)  (B.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε.ΞΕΝΙΟΣ -
ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε - Φ.5060) 

Τροποποίηση της Συµφωνίας - Πλαίσιο για 
την Συντήρηση και Επισκευή Οχηµάτων 
Τµήµα 4: Οµάδα 4 : Λεωφορεία, Οµάδα 5: 
Επιβατικά, Οµάδα 6: ∆ίκυκλα, χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης 

9 202/2020 Τροποποίηση της Συµφωνίας - Πλαίσιο για 
την Συντήρηση και Επισκευή Οχηµάτων 
Τµήµα 4: Οµάδα 4 : Λεωφορεία, Οµάδα 5: 
Επιβατικά, Οµάδα 6: ∆ίκυκλα, χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης 

Έγκριση ή µη παράτασης προθεσµίας 
προσωρινής παραλαβής του έργου 
"∆ιαµόρφωση πλατείας Ευτέρπης 

10 203/2020 Έγκριση παράτασης προθεσµίας 
προσωρινής παραλαβής του έργου 
"∆ιαµόρφωση πλατείας Ευτέρπης 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
18/5/2020 
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