
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. 22250 18/5/2018 για την 18/2018 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/05/2018 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 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εκτέλεση της υπ’αριθμ. 377/2018 

απόφασης του 5ου κλιμακίου της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί 

της προδικαστικής προσφυγής της 

εταιρείας «KERGON 

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» που αφορά 

στον ανοικτό, κάτω των ορίων, δημόσιο, 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία 

με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση 

οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών 

και ειδικών περιφράξεων για παιδικές 

χαρές” και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου της εταιρείας «KERGON 

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

2 144/2018 Εκτέλεση της υπ’αριθμ. 377/2018 

απόφασης του 5ου κλιμακίου της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί 

της προδικαστικής προσφυγής της 

εταιρείας «KERGON 

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» που αφορά 

στον ανοικτό, κάτω των ορίων, δημόσιο, 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία 

με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση 

οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών 

και ειδικών περιφράξεων για παιδικές 

χαρές” και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου της εταιρείας «KERGON 

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 

περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο 

ετών

3 145/2018 Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας 

πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής 

δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την 

περισυλλογή εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο 

ετών

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για 

τις έκτακτες επισκευές των οχημάτων του 

στόλου του Δήμου Αμαρουσίου

4 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 88/2017 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά "Έγκριση καταβολής αχρεωστήτως 

καταβληθέντος χρηματικού ποσού δυνάμει 

της υπ' αριθμ. 19493/2015 τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης. (Υπόθεση Ιατρικό 

Αθηνών)"

5 146/2018 Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 88/2017 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά "Έγκριση καταβολής αχρεωστήτως 

καταβληθέντος χρηματικού ποσού δυνάμει 

της υπ' αριθμ. 19493/2015 τελεσίδικης 

δικαστικής απόφασης. (Υπόθεση Ιατρικό 

Αθηνών)"

Eγκριση καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών εκ της υπ' αριθμ. απόφασης 

18/2018 του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας 

καθώς και επιδικασθέντων δικαστικών 

δαπανών (Υπόθεση ΒΕΡΕΜΗΣ -OTIS 

Α.Β.Ε.Τ.Ε)

6 147/2018 Eγκριση καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών εκ της υπ' αριθμ. απόφασης 

18/2018 του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας 

καθώς και επιδικασθέντων δικαστικών 

δαπανών (Υπόθεση ΒΕΡΕΜΗΣ -OTIS 

Α.Β.Ε.Τ.Ε)

Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της 

υπ' αριθμ. 421/2018 απόφασης του 

Εφετείου Αθηνών (Υπόθεση Μεγαλούδη 

Σεβαστή, Χαροκόπου κλπ)

7 148/2018  Mη Άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της 

υπ' αριθμ. 421/2018 απόφασης του 

Εφετείου Αθηνών (Υπόθεση Μεγαλούδη 

Σεβαστή, Χαροκόπου κλπ)

Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού από 

διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 

894/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου  

Αθηνών (Τμήμα Μικροδιαφορών).(υπόθ. 

"ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" )

8 149/2018 Έγκριση  επιδικασθέντος ποσού από 

διαταγή πληρωμής από την υπ' αριθμ. 

894/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου  

Αθηνών (Τμήμα Μικροδιαφορών).(υπόθ. 

"ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" )

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης  ιδιοκτησίας φερόμενων 

ιδιοκτητών Καρασούλα Μαγδαληνής και 

Πελώνη Αλεξάνδρου με κ.α. 1106 στο Ο.Τ. 

Γ 828  της περιοχής "Άγιος Θωμάς" του 

Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεσηΠελώνης - 

Καρασούλα) Φ. 0140

9 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Συμβιβαστικός καθορισμό τιμής μονάδος 

αποζημίωσης από μετατροπή εισφοράς 

γης σε χρήμα εδαφικής εκτάσεως στο Ο.Τ. 

1051, της περιοχής "Στούντιο Α" του Δήμου 

Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 0613 (υπόθεση 

Σκουργαλού Μαρίας και Ελένης) Φ. 2942

10 150/2018 Συμβιβαστικός καθορισμό τιμής μονάδος 

αποζημίωσης από μετατροπή εισφοράς 

γης σε χρήμα εδαφικής εκτάσεως στο Ο.Τ. 

1051, της περιοχής "Στούντιο Α" του Δήμου 

Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 0613 (υπόθεση 

Σκουργαλού Μαρίας και Ελένης) Φ. 2942

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
22/5/2018
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