
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. 11739 16/3/2018 για την 10/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/03/2018 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 δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου   Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

1 61/2018 Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων 

προϋπολογισμού Δήμου   Αμαρουσίου 

οικονομικού έτους 2018

Έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος απευθείας ανάθεσης 

(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση) 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".

2 62/2018 Έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος 

απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση 

χωρίς δημοσίευση) 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"

Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου 

συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών (Ν.4412/2016)"

3 63/2018 Αντικατάσταση  μέλους και εκ νέου 

συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών (Ν.4412/2016)"

Έγκριση ή μη της προμήθειας με τίτλο “ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – 

ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ”, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, 

έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών 

– μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης»

4 64/2018 Έγκριση  της προμήθειας με τίτλο “ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – 

ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ”, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών – 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικών τμημάτων 

εμβαδού 20,97 τμ. και 24,97 τμ. με 

υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου, στο Ο.Τ. 

940 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" 

του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 

012850 (υπόθεση Κότσικου Ιωάννη κλπ) 

Φ. 3130

5 65/2018 Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικών τμημάτων 

εμβαδού 20,97 τμ. και 24,97 τμ. με 

υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου, στο Ο.Τ. 

940 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" 

του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 

012850 (υπόθεση Κότσικου Ιωάννη κλπ) 

Φ. 3130

Εισήγηση για παροχή συναίνεσης προς 

εγγραφή από το Δήμο Αμαρουσίου 

συναινετικής προσημείωσης υποθήκης σε 

ακίνητο (οικόπεδο εκτάσεως κατά το τίτλο 

κτήσης 587,50 τμ. μετά της επ αυτού 

οικίας επιφανείας 78 τμ.) που βρίσκεται 

στο Ο.Τ. Γ 476 της περιοχής του Αγίου 

Θωμά του Δήμου Αμαρουσίου με κ.α. 

1234, ιδιοκτησίας κ. Σκουρκάκου Νικολάου 

του Δαμιανού - Δημητρίου, προκειμένου να 

παρασχεθεί σε αυτόν πίστωση του 

τιμήματος  για τη μεταβίβαση 

προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος 

εμβαδού 53,80 τμ. από το Δήμο 

Αμαρουσίου. (υπόθεση Σκουρκάκου 

Νικολάου) Φ. 5023

6 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
21/3/2018
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