
       

  

 
    

       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής 

   

       

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

 

       

 

θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 72332 16/09/2022 για την 34/2022 συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 και περίληψη των αποφάσεων 

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 
 
 

 

       

 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
 

 

1 
 

 

485/2022 
 

 

Λήψη απόφασης για την 
έγκριση ή μη της υπ’αρ.55/2022 
απόφασης του Δ.Σ. της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αμαρουσίου που αφορά 
την Τρίτη (3η) τροποποίηση του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
της Επιχείρησης 
οικονομικού έτους 2022. 

 

 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της υπ’αρ.55/2022 απόφασης του 
Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την 
Τρίτη (3η) τροποποίηση του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
της Επιχείρησης 
οικονομικού έτους 2022. 
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486/2022 
 

 

Λήψη απόφασης για την 
έγκριση ή μη της υπ’αρ.56/2022 
απόφασης του Δ.Σ. 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αμαρουσίου που αφορά 
την τρίτη 
(3η) αναμόρφωση του Ετήσιου 
Προϋπολογισμού της 
Επιχείρησης 
οικονομικού έτους 2022. 

 

 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
της υπ’αρ.56/2022 απόφασης του 
Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την 
Τρίτη (3η) αναμόρφωση του 
Ετήσιου Προϋπολογισμού της 
Επιχείρησης οικονομικού έτους 
2022. 
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487/2022 
 

 

Έγκριση ή μη μετάβασης του 
Αντιδημάρχου, επί θεμάτων 
Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς κ. 
Ιωάννη Ιωαννίδη, στη 
Θεσσαλονίκη, για την έκθεση 
Τεχνολογίας και Καινοτομιών 
“Beyond”». 

 

 

Έγκριση μετάβασης του 
Αντιδημάρχου, επί θεμάτων 
Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς κ. 
Ιωάννη Ιωαννίδη, στη 
Θεσσαλονίκη, για την έκθεση 
Τεχνολογίας και Καινοτομιών 
“Beyond”». 

 

 

  



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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488/2022 
 

 

«Συγκρότηση τριμελούς 
Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών 
για τα υποέργα προμηθειών και 
υπηρεσιών της Πράξης 
«Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης 
της Χωριστής Συλλογής 
Αστικών Αποβλήτων - 
‘‘Πληρώνω όσο πετάω’’ του 
Δήμου Αμαρουσίου», στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης με 
τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις 
Διαχείρισης της Χωριστής 
Συλλογής Αστικών Αποβλήτων 
σε Δήμους της Χώρας – Pay as 
you throw – Gain as you sort» 
του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

«Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής 
Διερεύνησης Τιμών για τα υποέργα 
προμηθειών και υπηρεσιών της 
Πράξης «Πιλοτικές Δράσεις 
Διαχείρισης της Χωριστής 
Συλλογής Αστικών Αποβλήτων - 
‘‘Πληρώνω όσο πετάω’’ του Δήμου 
Αμαρουσίου», στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης με τίτλο «Πιλοτικές 
Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής 
Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε 
Δήμους της Χώρας – Pay as you 
throw – Gain as you sort» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» 
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489/2022 
 

 

«Συγκρότηση τριμελούς 
Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών 
για την πράξη «Δράσεις 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
του Δήμου Αμαρουσίου» στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης με 
τίτλο «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» 
του προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία». 

 

 

«Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής 
Διερεύνησης Τιμών για την πράξη 
«Δράσεις Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού του Δήμου 
Αμαρουσίου» στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του 
προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία». 
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490/2022 
 

 

Έγκριση ή μη του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του 
έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΥΛΙΚΟ» 

 

 

Έγκριση του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΥΑΛΙΝΗΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΣ ΥΛΙΚΟ» 

 

 

7 
 

 

491/2022 
 

 

Έγκριση του πρακτικού Ι της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 
για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ 
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΙΣΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 
και κατακύρωση 
αποτελέσματος για την ανάθεση 
του έργου. 

 

 

Έγκριση του πρακτικού Ι της 
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το 
έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ 
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΙΣΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και 
κατακύρωση αποτελέσματος για 
την ανάθεση του έργου. 

 

 

 



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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492/2022 
 

 

Έγκριση  πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου  
“ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΒΡΙΩΝ” και κατακύρωση 
αποτελέσματος 

 

 

Έγκριση  πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου  “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΒΡΙΩΝ” και κατακύρωση 
αποτελέσματος 
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493/2022 
 

 

Έγκριση ή μη πρακτικών της 
επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου  του 
ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 

 

 

Έγκριση πρακτικών της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την υπηρεσία με τίτλο 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 
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494/2022 
 

 

Έγκριση ή μη πρακτικών της 
επιτροπής διενέργειας & 
αξιολόγησης διαγωνισμών 
συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και ανάδειξη ή μη 
προσωρινού αναδόχου  του 
ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία 
με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού 
– απόσμησης φρεατίων 
υδροσυλλογής». 

 

 

Έγκριση πρακτικών της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης 
διαγωνισμών συμβάσεων Γενικών 
Υπηρεσιών και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου  του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την υπηρεσία με τίτλο 
«Εργασίες καθαρισμού – 
απόσμησης φρεατίων 
υδροσυλλογής». 
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495/2022 
 

 

Έγκριση ή μη πρακτικού της 
επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών 
Συμβάσεων Προμηθειών και 
έγκριση ή μη κατακύρωσης 
αποτελέσματος της διαδικασίας 
με διαπραγμάτευση χωρίς 
δημοσίευση, της προμήθειας με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ». 

 

 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Διαγωνισμών Συμβάσεων 
Προμηθειών και έγκριση 
κατακύρωσης αποτελέσματος της 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
χωρίς δημοσίευση, της προμήθειας 
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ». 

 

 

 



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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496/2022 
 

 

Έγκριση ή μη πρακτικού της 
επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών 
Συμβάσεων Προμηθειών και 
έγκριση ή μη κατακύρωσης 
αποτελέσματος της διαδικασίας 
με διαπραγμάτευση χωρίς 
δημοσίευση, της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών 
και συναφών ειδών για το Δήμο 
Αμαρουσίου λόγω 
κατεπειγουσών αναγκών». 

 

 

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Διαγωνισμών Συμβάσεων 
Προμηθειών και έγκριση  
κατακύρωσης αποτελέσματος της 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
χωρίς δημοσίευση, της προμήθειας 
με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών και 
συναφών ειδών για το Δήμο 
Αμαρουσίου λόγω κατεπειγουσών 
αναγκών». 
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 Εισήγηση για ανάθεση 
σύνταξης εκτιμητικής έκθεσης 
από πιστοποιημένο εκτιμητή 
αναφορικά με την αξία ακινήτου 
που βρίσκεται στο Δήμο 
Αμαρουσίου, επί της οδού 
Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ 41 
με ΚΑΕΚ 050142011001 - 
Υπόθεση Ελεήμονος Εταιρείας 

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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497/2022 
 

 

Έγκριση ή μη τροποποίησης 
της υπ’ αριθ. 197/2022 
απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε  ο εξώδικος 
συμβιβασμού για τον 
καθορισμό αποζημίωσης λόγω 
φθοράς αυτοκινήτου Ι.Χ.Ε. 
μάρκας SEAT CORDOBA Vario 
χρώματος ερυθρού και με 
αριθμό ΥΗΗ - 1307 της 
Σταματίνας Βαλιανάτου. 

 

 

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ 
αριθ. 197/2022 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε  ο εξώδικος 
συμβιβασμού για τον καθορισμό 
αποζημίωσης λόγω φθοράς 
αυτοκινήτου Ι.Χ.Ε. μάρκας SEAT 
CORDOBA Vario χρώματος 
ερυθρού και με αριθμό ΥΗΗ - 1307 
της Σταματίνας Βαλιανάτου. 
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498/2022 
 

 

Έγκριση άσκησης ή μη ενδίκων 
μέσων κατά της υπ' αριθ. 
9122/2022 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών (τμήμα 15ο Τριμελές). 

 

 

Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων 
κατά της υπ' αριθ. 9122/2022 
απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 15ο 
Τριμελές). 

 

 

 



   
 

Α/Α 
Θέματος 

 

Αριθμός 
απόφασης 

 

Τίτλος θέματος 
 

 

Περίληψη Απόφασης 
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499/2022 
 

 

Εισήγηση για έγκριση 
καταβολής αποζημίωσης – με 
υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου - 
λόγω ρυμοτομίας εδαφικών 
τμημάτων ιδιοκτησιών με κ.α. 
011114 και με κ.α. 011115 στο 
Ο.Τ. 593 της περιοχής Άνω 
Ψαλίδι,  με δικαιούχους τον κο 
Βρούστη Αριστείδη του 
Γεωργίου η πρώτη ιδιοκτησία, 
και τους κ.κ. Ραδαίου Μαρία του 
Νικολάου, Μαγγανά Παναγιώτα 
του Γεωργίου και Μαγγανά 
Ευδοκία του Γεωργίου  η 
δεύτερη  ιδιοκτησία. (Υπ. 
Μπούτρη, Ραδαίου – Μαγγανά) 
Φ. 5007 
Σχετικά: 

 

 

Εισήγηση για έγκριση καταβολής 
αποζημίωσης – με υπόχρεο το 
Δήμο Αμαρουσίου - λόγω 
ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων 
ιδιοκτησιών με κ.α. 011114 και με 
κ.α. 011115 στο Ο.Τ. 593 της 
περιοχής Άνω Ψαλίδι,  με 
δικαιούχους τον κο Βρούστη 
Αριστείδη του Γεωργίου η πρώτη 
ιδιοκτησία, και τους κ.κ. Ραδαίου 
Μαρία του Νικολάου, Μαγγανά 
Παναγιώτα του Γεωργίου και 
Μαγγανά Ευδοκία του Γεωργίου  η 
δεύτερη  ιδιοκτησία. (Υπ. Μπούτρη, 
Ραδαίου – Μαγγανά) Φ. 5007 
Σχετικά: 
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484/2022 
 

 

Συμβιβαστικός καθορισμός 
τιμής μονάδας αποζημίωσης – 
με υπόχρεο και δικαιούχο το 
Δήμο Αμαρουσίου - λόγω 
μετατροπής εισφοράς γης σε 
χρήμα και λόγω ρυμοτομίας 
εδαφικών τμημάτων 
ιδιοκτησιών με κ.α. 011317 στο 
Ο.Τ. 896/01 και με κ.α. 011037 
στο Ο.Τ. 904 της περιοχής 
Σωρός Λάκκα Κόττου του 
Δήμου Αμαρουσίου,  
φερόμενων αρχικών 
ιδιοκτητών- συνιδιοκτητών  
Σαμαρτζή Σοφίας του 
Σπυρίδωνα και της Αλεξάνδρας 
και Σαμαρτζή Σταματίου του 
Σπυρίδωνα και της Αλεξάνδρας 
(κατά ποσοστό 50% εξ 
αδιαιρέτου σε έκαστο). (Υπ.  
Σαμαρτζή – Αναγνώστου) Φ. 
0964 

 

 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής 
μονάδας αποζημίωσης – με 
υπόχρεο και δικαιούχο το Δήμο 
Αμαρουσίου - λόγω μετατροπής 
εισφοράς γης σε χρήμα και λόγω 
ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων 
ιδιοκτησιών με κ.α. 011317 στο 
Ο.Τ. 896/01 και με κ.α. 011037 στο 
Ο.Τ. 904 της περιοχής Σωρός 
Λάκκα Κόττου του Δήμου 
Αμαρουσίου,  φερόμενων αρχικών 
ιδιοκτητών- συνιδιοκτητών  
Σαμαρτζή Σοφίας του Σπυρίδωνα 
και της Αλεξάνδρας και Σαμαρτζή 
Σταματίου του Σπυρίδωνα και της 
Αλεξάνδρας (κατά ποσοστό 50% εξ 
αδιαιρέτου σε έκαστο). (Υπ.  
Σαμαρτζή – Αναγνώστου) Φ. 0964 
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483/2022 
 

 

Συμβιβαστικός καθορισμός 
τιμής μονάδας αποζημίωσης 
από το Δήμο Αμαρουσίου ως 
υπόχρεο  λόγω ρυμοτομίας 
εδαφικών τμημάτων και 
επικειμένων της ιδιοκτησίας (ως 
δικαιούχου) με κ.α. 0403050 
στο Ο.Τ. 1127, της περιοχής 
«Κάτω Σωρός – Τύμβος – 
Μαρμαράδικα» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση 
Σπυριδάκος Ιωάννης, Φωτεινή 
και Μάρθα) Φ. 5437. 

 

 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής 
μονάδας αποζημίωσης από το 
Δήμο Αμαρουσίου ως υπόχρεο  
λόγω ρυμοτομίας εδαφικών 
τμημάτων και επικειμένων της 
ιδιοκτησίας (ως δικαιούχου) με κ.α. 
0403050 στο Ο.Τ. 1127, της 
περιοχής «Κάτω Σωρός – Τύμβος – 
Μαρμαράδικα» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση Σπυριδάκος 
Ιωάννης, Φωτεινή και Μάρθα) Φ. 
5437. 
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482/2022 
 

 

Συμβιβαστικός καθορισμός 
τιμής μονάδας αποζημίωσης – 
με δικαιούχο το Δήμο 
Αμαρουσίου - λόγω μετατροπής 
εισφοράς γης σε χρήμα 
εδαφικού τμήματος εμβαδού 
593,48 τμ. ιδιοκτησίας με κ.α. 
0403009 στο Ο.Τ. 404 της 
περιοχής Κάτω Σωρός – 
Τύμβος – Μαρμαράδικα του 
Δήμου Αμαρουσίου,  
φερόμενου ιδιοκτήτη 
Στασινόπουλου Ιπποκράτη – 
Ιωάννη του Νικολάου). (Υποθ. 
Στασινόπουλου) Φ. 5559 

 

 

Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής 
μονάδας αποζημίωσης – με 
δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου - 
λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε 
χρήμα εδαφικού τμήματος εμβαδού 
593,48 τμ. ιδιοκτησίας με κ.α. 
0403009 στο Ο.Τ. 404 της 
περιοχής Κάτω Σωρός – Τύμβος – 
Μαρμαράδικα του Δήμου 
Αμαρουσίου,  φερόμενου ιδιοκτήτη 
Στασινόπουλου Ιπποκράτη – 
Ιωάννη του Νικολάου). (Υποθ. 
Στασινόπουλου) Φ. 5559 

 

 

20 
 

 

500/2022 
 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 
433/2022 χρηματικό κατάλογο 

 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 433/2022 
χρηματικό κατάλογο 
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501/2022 
 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 
433/2022 χρηματικό κατάλογο 
Υπόθεση: Χ.Β. (αριθμός 
καρτέλας: 211213) 

 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 433/2022 
χρηματικό κατάλογο 
Υπόθεση: Χ.Β. (αριθμός καρτέλας: 
211213) 
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502/2022 
 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τους υπ’ αριθμ. 
927/2021 και 433/2022 
χρηματικούς καταλόγους 
Υπόθεση: Α.Τ. (αριθμός 
καρτέλας: 211781) 

 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τους υπ’ αριθμ. 
927/2021 και 433/2022 
χρηματικούς καταλόγους 
Υπόθεση: Α.Τ. (αριθμός καρτέλας: 
211781) 
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503/2022 
 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τους υπ’ αριθμ. 
347/2021 και 433/2022 
χρηματικούς καταλόγους 
Υπόθεση: Ο.Α. (αριθμός 
καρτέλας: 211159) 

 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τους υπ’ αριθμ. 
347/2021 και 433/2022 
χρηματικούς καταλόγους 
Υπόθεση: Ο.Α. (αριθμός καρτέλας: 
211159) 
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504/2022 
 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 
347/2021 χρηματικό κατάλογο 
Υπόθεση: Γ.Α. (αριθμός 
καρτέλας: 213112) 

 

 

Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε 
χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 347/2021 
χρηματικό κατάλογο 
Υπόθεση: Γ.Α. (αριθμός καρτέλας: 
213112) 
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505/2022 
 

 

’Διαγραφή της χρέωσης του 
τέλους χρήσης κοινοχρήστου 
χώρου από κατάληψη 
τραπεζοκαθισμάτων.’’ 
 
(Υπόθεση: Κ Ε.Ε. με κ/κ 
205274) 

 

 

’Διαγραφή της χρέωσης του τέλους 
χρήσης κοινοχρήστου χώρου από 
κατάληψη τραπεζοκαθισμάτων.’’ 
 
(Υπόθεση: Κ Ε.Ε. με κ/κ 205274) 
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506/2022 
 

 

’Διαγραφή της χρέωσης για 
παράταση εκταφής του θανόντα 
Ε.Τ του Σ’’ 
(Υπόθεση: Σ.Τ του Ε με κ/κ 
εγγρ, 199257) 

 

 

’Διαγραφή της χρέωσης για 
παράταση εκταφής του θανόντα 
Ε.Τ του Σ’’ 
(Υπόθεση: Σ.Τ του Ε με κ/κ εγγρ, 
199257) 
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507/2022 
 

 

‘’Διαγραφή της χρέωσης του 
δικαιώματος συντήρησης 
οστεοθήκης’’ 
(Υπόθεση:  Λ.Χ. του Κ. με κ/κ 
5002) 

 

 

‘’Διαγραφή της χρέωσης του 
δικαιώματος συντήρησης 
οστεοθήκης’’ 
(Υπόθεση:  Λ.Χ. του Κ. με κ/κ 5002) 

 

 

  

    

 

Ο υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μπίκας 
21/09/2022 

 

 


