
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής      

ΜΟΝΑΔΑΓ΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 33964 7/9/2020 για την 31/2020 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/09/2020 και ώρα 13:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

7η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

1 412/2020 7η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

Ενεργοποίηση ή μη της άσκησης του 

δικαιώματος προαίρεσης του 

υπ’αριθμ.πρωτ. 48788/16-10-2019 

συμφωνητικού που αφορά στην υπηρεσία 

με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ»

2 413/2020 Ενεργοποίηση  της άσκησης του 

δικαιώματος προαίρεσης του 

υπ’αριθμ.πρωτ. 48788/16-10-2019 

συμφωνητικού που αφορά στην υπηρεσία 

με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ»

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 

(Α.Ε.Κ.Κ.)"

3 414/2020 Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)"

Έγκριση ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης της προμήθειας 

με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, 

ΘΑΜΝΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ", επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου 

ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης"

4 415/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης της προμήθειας με τίτλο 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, 

ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ", επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου 

ανάθεσης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης"

Έγκριση ή μη του 2ου Συγκριτικού Πίνακα 

και Συμπληρωματικής Σύμβασης της 

μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ"

5 416/2020 Έγκριση  του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και 

Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης 

με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ 

ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ"

Τροποποίηση της υπ'αρ. 189/26.7.2016 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

6 417/2020 Τροποποίηση της υπ'αρ. 189/26.7.2016 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ 

αριθμόν 220/2020 Απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής, περί ανάθεσης σε ιδιώτη 

υπηρεσιών οδηγού για τη μεταφορά 

επιβατών του Δήμου Αμαρουσίου με 

διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο του Ν. 

4412/2016”

7 418/2020 Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 

220/2020 Απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής, περί ανάθεσης σε ιδιώτη 

υπηρεσιών οδηγού για τη μεταφορά 

επιβατών του Δήμου Αμαρουσίου με 

διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο του Ν. 

4412/2016”

Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών ανέκκλητης δικαστικής απόφασης, 

καθώς και επιδικασθείσας δικαστικής 

δαπάνης για αποζημίωση λόγω μη 

καταβολής του ποσού οφειλής εκ του 

υπ'αρ. 3005/2.10.2009 Δελτίου Αποστολής 

- Τιμολογίου εκδόσεως της Ομόρρυθμης 

Εταιρίας με την επωνυμία "Κ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." και το 

διακριτικό τίτλο "VASCOMEDICAL", 

κατόπιν εκδόσεως και κοινοποιήσεως της 

υπ'αρ. 79/2019 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία 

περιβλήθηκε τον εκτελεστήριο τύπο μετά 

της παρά ποδάς αυτής από 13.7.2020 

επιταγής προς πληρωμή. ("Κ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." και το 

διακριτικό τίτλο "VASCO MEDICAL"<p. 

4682)

8 419/2020 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών ανέκκλητης δικαστικής απόφασης, 

καθώς και επιδικασθείσας δικαστικής 

δαπάνης για αποζημίωση λόγω μη 

καταβολής του ποσού οφειλής εκ του 

υπ'αρ. 3005/2.10.2009 Δελτίου Αποστολής 

- Τιμολογίου εκδόσεως της Ομόρρυθμης 

Εταιρίας με την επωνυμία "Κ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." και το 

διακριτικό τίτλο "VASCOMEDICAL", 

κατόπιν εκδόσεως και κοινοποιήσεως της 

υπ'αρ. 79/2019 απόφαση του 

Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, η οποία 

περιβλήθηκε τον εκτελεστήριο τύπο μετά 

της παρά ποδάς αυτής από 13.7.2020 

επιταγής προς πληρωμή. ("Κ. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." και το 

διακριτικό τίτλο "VASCO MEDICAL"<p. 

4682)

Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. και 

Επαναβεβαίωση στους μισθωτές των 

οχημάτων

9 420/2020 Διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. και 

Επαναβεβαίωση στους μισθωτές των 

οχημάτων

Διαγραφή οφειλής για δικαίωμα χρήσης 

οστεοφυλακίου 

Οφειλέτης Λ.Β του Β με Α/Κ 177469 & ID 

174096

10 421/2020 Διαγραφή οφειλής για δικαίωμα χρήσης 

οστεοφυλακίου 

Οφειλέτης Λ.Β του Β με Α/Κ 177469 & ID 

174096

Διαγραφή χρεώσεων (Υπόθεση Τ.Σμε αρ. 

καρτέλας 177083)

11 422/2020 Διαγραφή χρεώσεων (Υπόθεση Τ.Σμε αρ. 

καρτέλας 177083)

Διαγραφή οφειλών από Εισφορά Σχεδίου 

Πόλης

Υπόθεση : X.K. του Σ. με A/K 034344/ ID 

22775

12 423/2020 Διαγραφή οφειλών από Εισφορά Σχεδίου 

Πόλης

Υπόθεση : X.K. του Σ. με A/K 034344/ ID 

22775

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
11/9/2020
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