
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. 51279 26/11/2018 για την 44/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/11/2018 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

Τροποποίηση-διόρθωση της υπ' αριθμ. 

335/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

349/2018 Τροποποίηση-διόρθωση της υπ' αριθμ. 

335/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής

Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου 

συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών (Ν.4412/2016)

1 350/2018 Αντικατάσταση  μέλους και εκ νέου 

συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων 

Προμηθειών (Ν.4412/2016)
Υδροδότηση Χώρων Πρασίνου2 351/2018 Υδροδότηση Χώρων Πρασίνου

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής μειοδοτικής 

δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την 

στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου του 

Δήμου Αμαρουσίου

3 352/2018 Κατάρτιση όρων διεξαγωγής μειοδοτικής 

δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την 

στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου του 

Δήμου Αμαρουσίου

Σύνταξη ονομαστικής κατάστασης απόρων 

δημοτών-κατοίκων του Δήμου Αμαρουσίου 

για την χορήγηση διατακτικών, για την 

προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή 

τους ειδών κατά τις εορτές των 

Χριστουγέννων και του νέου έτους

4 353/2018 Σύνταξη ονομαστικής κατάστασης απόρων 

δημοτών-κατοίκων του Δήμου Αμαρουσίου 

για την χορήγηση διατακτικών, για την 

προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή 

τους ειδών κατά τις εορτές των 

Χριστουγέννων και του νέου έτους

Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 

περισυλλογή των  ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και λαμπτήρων φωτισμού στο 

Δήμο Αμαρουσίου για το χρονικό διάστημα 

δύο ετών

5 354/2018 Κατακύρωση  του αποτελέσματος της 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 

περισυλλογή των  ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και λαμπτήρων φωτισμού στο 

Δήμο Αμαρουσίου για το χρονικό διάστημα 

δύο ετών

Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 

δυνάμει της υπ' αριθ. 1954/2017 

τελεσίδικης απόφασης Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ' αριθ. 

6639/2018 διαταγής πληρωμής 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

6 355/2018 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού 

δυνάμει της υπ' αριθ. 1954/2017 

τελεσίδικης απόφασης Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ' αριθ. 

6639/2018 διαταγής πληρωμής 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών δυνάμει της υπ’ αριθ. 309/2018 

τελεσίδικης απόφασης Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών

7 356/2018 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών δυνάμει της υπ’ αριθ. 309/2018 

τελεσίδικης απόφασης Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά 

τηςυπ'αριθ.πρωτ.86930/28754+79197/266

62/22.10.2018 απόφασης του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

8 357/2018 Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της 

υπ'αριθ.πρωτ.86930/28754+79197/26662/

22.10.2018 απόφασης του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά του 

από 13-11-2018  κατασχετηρίου 

(ΥΠΟΘΕΣΗ "ADDED VALUE Ε.Π.Ε.")

9 358/2018 Μη Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά του 

από 13-11-2018  κατασχετηρίου 

(ΥΠΟΘΕΣΗ "ADDED VALUE Ε.Π.Ε.")

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά του 

από 13-11-2018  κατασχετηρίου 

(ΥΠΟΘΕΣΗ "B&F ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ")

10 359/2018 Μη Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά του 

από 13-11-2018  κατασχετηρίου 

(ΥΠΟΘΕΣΗ "B&F ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ")

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
3/12/2018
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