
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. 52433 30/11/2018 για την 45/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/12/2018 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

Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και αίτησης 

αναστολής(προσωρινής ρύθμισης 

κατάστασης) κατά του από 29-11-2018  

κατασχετηρίου- Υπόθεση "ΥΟUR 

CONSULTING PARTNER(ΓΙΟΡ 

ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΠΑΡΤΝΕΡ)- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

360/2018 Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της 

ανακοπής και αίτησης 

αναστολής(προσωρινής ρύθμισης 

κατάστασης) κατά του από 29-11-2018  

κατασχετηρίου- Υπόθεση "ΥΟUR 

CONSULTING PARTNER(ΓΙΟΡ 

ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΠΑΡΤΝΕΡ)- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Υποβολή προς έγκριση Ισολογισμού και 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2017

1 361/2018 Υποβολή προς έγκριση Ισολογισμού και 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως έτους 2017

"6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018"

2 362/2018 "6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018"

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019

3 363/2018 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου 

Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019

Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 

οικονομικού έτους 2018 και έκδοση 

τακτοποιητικών ενταλμάτων

4 364/2018 Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής 

οικονομικού έτους 2018 και έκδοση 

τακτοποιητικών ενταλμάτων

Τοποθέτηση φωτιστικών στύλων επί της 

οδού Ωκεανίδων στο Δήμο Αμαρουσίου

5 365/2018 Τοποθέτηση φωτιστικών στύλων επί της 

οδού Ωκεανίδων στο Δήμο Αμαρουσίου

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για 

συμβάσεις δημοσίων έργων του 

Ν.4412/2016

6 366/2018 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για 

συμβάσεις δημοσίων έργων του 

Ν.4412/2016

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 257/2018 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την 

κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου 

«Επισκευές και βελτιώσεις δημοτικών 

κτιρίων»

7 367/2018 Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 257/2018 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την 

κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου 

«Επισκευές και βελτιώσεις δημοτικών 

κτιρίων»
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη  πρακτικού αποσφράγισης 

και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που αφορούν στη διενέργεια 

διαγωνισμού  Δημόσιου Έργου του Ν. 

4412/2016 με τίτλο "Επείγουσες τεχνικές 

εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω 

εκτάκτων καιρικών συνθηκών που έλαβαν 

χώρα από 26-07-2018 έως και 

29-07-2018" και κατακύρωσης του 

ανωτέρω έργου

8 368/2018 Έγκριση   πρακτικού αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που αφορούν στη διενέργεια 

διαγωνισμού  Δημόσιου Έργου του Ν. 

4412/2016 με τίτλο "Επείγουσες τεχνικές 

εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω 

εκτάκτων καιρικών συνθηκών που έλαβαν 

χώρα από 26-07-2018 έως και 

29-07-2018" και κατακύρωσης του 

ανωτέρω έργου

Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως 

λόγω εξώδικου συμβιβασμού για φθορά ΙΧ 

από πτώση δέντρου (Υπόθεση Λιακάκη 

Δαμιανού - Φ. 5127)

9 369/2018 Έγκριση καταβολής αποζημιώσεως λόγω 

εξώδικου συμβιβασμού για φθορά ΙΧ από 

πτώση δέντρου (Υπόθεση Λιακάκη 

Δαμιανού - Φ. 5127)

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης λόγω πτώσης σε 

υπερυψωμένο κύρτωμα (υπόθεση της κ. 

Ηλέκτρας Μαρτίνη

10 370/2018 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης λόγω πτώσης σε 

υπερυψωμένο κύρτωμα (υπόθεση της κ. 

Ηλέκτρας Μαρτίνη

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος, του ανοιχτού διεθνή άνω 

των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

11 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
6/12/2018
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