
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 7282 16/2/2018 για την 6/2018 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/02/2018 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

"Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) 

διενέργειας της προμήθειας ειδών 

αρτοποιείου και οπωροπωλείου για τις 

ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των 

ωφελούμενων του γεύματος αγάπης του 

φορέα του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ) 

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)", λόγω κατεπειγουσών 

αναγκών"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

37/2018 "Έγκριση  απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) 

διενέργειας της προμήθειας ειδών 

αρτοποιείου και οπωροπωλείου για τις 

ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των 

ωφελούμενων του γεύματος αγάπης του 

φορέα του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ) 

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 

(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)", λόγω κατεπειγουσών 

αναγκών"

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018

1 38/2018 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου   Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

2 39/2018 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου   Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη 

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού της ομάδας Α για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων"

3 40/2018 Έγκριση  πρακτικού και ανάδειξη  

προσωρινού αναδόχου συνοπτικού 

διαγωνισμού της ομάδας Α για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων"

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 

Προμηθειών και έγκριση ή μη 

κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια οχημάτων 

με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα 

για πυροπροστασία"

4 41/2018 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης 

Προμηθειών και έγκριση κατακύρωσης 

αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

"Προμήθεια οχημάτων με αυτόνομο 

πυροσβεστικό συγκρότημα για 

πυροπροστασία"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη του με Α.Π. 

6632/13-02-2018 πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών, και 

ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

5 42/2018 Έγκριση του με Α.Π. 6632/13-02-2018 

πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών, και ανάδειξη προσωρινών 

αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ

Έγκριση Ανάθεσης Εργασίας για το 

οικονομικό έτος 2018 σε δικαστικό    

επιμελητή κ. Ρουμανά Νικόλαο

6 43/2018 Έγκριση Ανάθεσης Εργασίας για το 

οικονομικό έτος 2018 σε δικαστικό    

επιμελητή κ. Ρουμανά Νικόλαο

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

προσκυρούμενης εδαφικής εκτάσεως 

εμβαδού 106,33 τμ. στο Ο.Τ. 528-529 της 

περιοχής "Παράδεισος" του Δήμου 

Αμαρουσίου με βάση την υπ. αρ. 1/2017 

Πράξη Προσκυρώσεως και Αναλογισμού 

Αποζημίωσης της Δ/νσης Υπηρεσίας 

Δόμησης του Δήμου Αμαρουσίου. 

(υπόθεση Ελιά Κατασκευαστική) Φ. 4901

7 44/2018 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

προσκυρούμενης εδαφικής εκτάσεως 

εμβαδού 106,33 τμ. στο Ο.Τ. 528-529 της 

περιοχής "Παράδεισος" του Δήμου 

Αμαρουσίου με βάση την υπ. αρ. 1/2017 

Πράξη Προσκυρώσεως και Αναλογισμού 

Αποζημίωσης της Δ/νσης Υπηρεσίας 

Δόμησης του Δήμου Αμαρουσίου. 

(υπόθεση Ελιά Κατασκευαστική) Φ. 4901

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης  για 

την μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση 

των επικίνδυνων αποβλήτων οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου

8 45/2018 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης  για 

την μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση 

των επικίνδυνων αποβλήτων οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
22/2/2018
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