
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. 37094 23/07/2021 για την 30/2021 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/07/2021 και ώρα 12:00 και περίληψη 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση η μη της εξειδίκευσης πίστωσης 

που αφορά στην ενοικίαση καρεκλών για 

πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις της 

Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του 

Δήμου.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

351/2021 Έγκριση  της εξειδίκευσης πίστωσης που 

αφορά στην ενοικίαση καρεκλών για 

πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις της 

Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του 

Δήμου

Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 

χρήσης οστεοφυλακίου.
1 352/2021 Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 

χρήσης οστεοφυλακίου.

Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 

συντήρησης οικογενειακού τάφου και 

επαναβεβαίωση τους στην ταμειακή 

υπηρεσία.

(Υπόθεση:  Μ.Ι του Γ   με αριθμό καρτέλας 

6188)

2 353/2021 Διαγραφή των χρεώσεων του δικαιώματος 

συντήρησης οικογενειακού τάφου και 

επαναβεβαίωση τους στην ταμειακή 

υπηρεσία.

(Υπόθεση:  Μ.Ι του Γ   με αριθμό καρτέλας 

6188)

Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεσεις:  M.A. με αριθμό καρτέλας 

198323, Κ.Γ με αριθμό καρτέλας 198324, 

Μ. Ι με αριθμό καρτέλας 100574, Μ.Α. με 

αριθμό καρτέλας 192081, Φ.Κ. με αριθμό 

καρτέλας 048619, Δ.Κ. με αριθμό καρτέλας 

127643, Δ.Π. με αριθμό καρτέλας 038376, 

Κ.Ζ με αριθμό καρτέλας 000205, VRE30 

με αριθμό καρτέλας 000087, Σ.Π. με 

αριθμό καρτέλας 042723, Φ.Ε. με αριθμό 

καρτέλας 076473 )

3 354/2021 Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης 

Περιουσίας

(Υπόθεσεις:  M.A. με αριθμό καρτέλας 

198323, Κ.Γ με αριθμό καρτέλας 198324, 

Μ. Ι με αριθμό καρτέλας 100574, Μ.Α. με 

αριθμό καρτέλας 192081, Φ.Κ. με αριθμό 

καρτέλας 048619, Δ.Κ. με αριθμό καρτέλας 

127643, Δ.Π. με αριθμό καρτέλας 038376, 

Κ.Ζ με αριθμό καρτέλας 000205, VRE30 

με αριθμό καρτέλας 000087, Σ.Π. με 

αριθμό καρτέλας 042723, Φ.Ε. με αριθμό 

καρτέλας 076473 )
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων και λοιπών οχημάτων του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής οδού

4 355/2021 Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων 

λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων 

οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς 

απορριμμάτων και λοιπών οχημάτων του 

Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής οδού

Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκριση ή μη κατακύρωσης 

αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

5 356/2021 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 

διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών 

συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και 

έγκρισηκατακύρωσης αποτελέσματος του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της 

έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 6288/2021 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Τακτική Διαδικασία- Τμήμα 

Ενοχικό) που αφορά την  υπ’ αριθ. Πρωτ. 

77020/2018 αγωγή της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» 

κατά του Δήμου Αμαρουσίου

6 357/2021 Άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης 

κατά της υπ’ αριθ. 6288/2021 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τακτική Διαδικασία- Τμήμα Ενοχικό) που 

αφορά την  υπ’ αριθ. Πρωτ. 77020/2018 

αγωγή της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» κατά του Δήμου 

Αμαρουσίου

Αίτημα για διόρθωση προδήλου 

σφάλματος (άρθρο 19 Ν. 2664/1998) των 

αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στο 

Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου με 

αντικείμενο τη γεωμετρική μεταβολή ορίων 

οικοπέδου, κειμένου στο Μαρούσι Αττικής 

στο Ο.Τ. 325, το οποίο περικλείεται από τις 

οδούς Μαραθωνοδρόμου, Δάφνης, 

Κονίτσης και Αγίας Ελεούσης με πρόσωπο 

στον εσωτερικό μη εγκεκριμένο δρόμο 

Άνθιμου Γαζή και το οποίο έχει 

καταχωριθεί υπό ΚΑΕΚ 050140838014 

(Υπόθεση ΠΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. 5384).

7 358/2021 Αίτημα για διόρθωση προδήλου 

σφάλματος (άρθρο 19 Ν. 2664/1998) των 

αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στο 

Κτηματολογικό Γραφείο Αμαρουσίου με 

αντικείμενο τη γεωμετρική μεταβολή ορίων 

οικοπέδου, κειμένου στο Μαρούσι Αττικής 

στο Ο.Τ. 325, το οποίο περικλείεται από τις 

οδούς Μαραθωνοδρόμου, Δάφνης, 

Κονίτσης και Αγίας Ελεούσης με πρόσωπο 

στον εσωτερικό μη εγκεκριμένο δρόμο 

Άνθιμου Γαζή και το οποίο έχει 

καταχωριθεί υπό ΚΑΕΚ 050140838014 

(Υπόθεση ΠΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. 5384).

Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού 

λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑΛΟΠΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ- 

ΕΡΑΤΩ  Φ. 5415).

8 359/2021 Έγκριση  εξώδικου συμβιβασμού λόγω 

φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΓΙΑΛΟΠΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ- ΕΡΑΤΩ  Φ. 

5415)

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο 

Αμαρουσίου από μετατροπή εισφοράς γης 

σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α. 

0408014 στο Ο.Τ. 1173, της περιοχής 

«Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» 

του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση 

ΚΛΑΠΑΚΗ) Φ. 5422.

9 360/2021 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο 

Αμαρουσίου από μετατροπή εισφοράς γης 

σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α. 

0408014 στο Ο.Τ. 1173, της περιοχής 

«Κάτω Σωρός – Τύμβος – Μαρμαράδικα» 

του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση 

ΚΛΑΠΑΚΗ) Φ. 5422.
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
02/08/2021
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