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θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 49051 17/06/2022 για την 23/2022 συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 και περίληψη των αποφάσεων που 

λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 
 
 

Α/Α Θέματος Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης 

ΕΚΤΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

322/2022 Έγκριση ή μη της σταδιακής 
αποδέσμευσης εγγυητικών 
επιστολών καλής εκτέλεσης της 
ετερόρρυθμου εταιρείας 
«Πρατήριο Καυσίμων – 
Πλυντήριο – Λιπαντήριο 
Παπαθεοδώρου Ιωάννας & ΣΙΑ 
ΕΕ». 

Έγκριση  της σταδιακής 
αποδέσμευσης εγγυητικών 
επιστολών καλής εκτέλεσης της 
ετερόρρυθμου εταιρείας «Πρατήριο 
Καυσίμων – Πλυντήριο – 
Λιπαντήριο Παπαθεοδώρου 
Ιωάννας & ΣΙΑ ΕΕ». 

1 325/2022 Υποβολή προς έγκριση 
απολογισμού οικονομικού έτους 
2021 

Υποβολή προς έγκριση 
απολογισμού οικονομικού έτους 
2021 

2 326/2022 Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 
2/2022 απόφασης της 
Εκτελεστικής Επιτροπής που 
αφορά «Έγκριση  
αποζημίωσης χρήσης 
μηχανημάτων έργου σε 

Έγκριση  της υπ΄ αριθμ. 2/2022 
απόφασης της Εκτελεστικής 
Επιτροπής που αφορά «Έγκριση  
αποζημίωσης χρήσης 
μηχανημάτων έργου σε έκτακτες 
ανάγκες» 

3 327/2022 «Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 
36/2022 απόφασης Δ.Σ. που 
αφορά την έγκριση των 
Οικονομικών Καταστάσεων του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Πολιτικής & 
Αλληλεγγύης Δήμου 
Αμαρουσίου “Αμαρυσία 
Αρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)» 
τέλους χρήσης έτους 2015». 

«Έγκριση της υπ’αριθμ. 36/2022 
απόφασης Δ.Σ. που αφορά την 
έγκριση των Οικονομικών 
Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής 
& Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου 
“Αμαρυσία Αρτεμις” 
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)» τέλους χρήσης 



Α/Α Θέματος Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης 

4 328/2022 Έγκριση συμμετοχής 
υπαλλήλων σε επιμορφωτικό 
πρόγραμμα. 

Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων 
σε επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

5 329/2022 Έγκριση ή μη επιμήκυνσης της 
με αρ. πρωτ. 27022/29.05.2019 
σύμβασης – Συμφωνία Πλαίσιο 
για την υπηρεσία με τίτλο 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» - ΤΜΗΜΑ 2: 
ΟΜΑΔΑ 2: ΦΟΡΤΗΓΑ – 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ – ΛΟΙΠΑ 
ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑ. 

Έγκριση  επιμήκυνσης της με αρ. 
πρωτ. 27022/29.05.2019 σύμβασης 
– Συμφωνία Πλαίσιο για την 
υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» - 
ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ 2: ΦΟΡΤΗΓΑ – 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ – ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑ. 

6 330/2022 «Επιμήκυνση ή μη της χρονικής 
διάρκειας της  με αριθ. πρωτ. 
26206/8-07-2020 σύμβασης ως 
προς τη χρονική της διάρκεια 
που αφορά στην προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια σφραγίδων 
κ.λ.π.». 

«Επιμήκυνση  της χρονικής 
διάρκειας της  με αριθ. πρωτ. 
26206/8-07-2020 σύμβασης ως 
προς τη χρονική της διάρκεια που 
αφορά στην προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια σφραγίδων κ.λ.π.». 

7 331/2022 Εκτέλεση της με αριθ. 818/2022 
απόφασης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., που 
αφορά στην προσφυγή επί της 
με αρ. 119/2022 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής για 
κατακύρωση επί του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια μηχανήματων - 
εργαλείων για τις ανάγκες του 
Δήμου Αμαρουσίου». 

Εκτέλεση της με αριθ. 818/2022 
απόφασης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., που αφορά 
στην προσφυγή επί της με αρ. 
119/2022 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής για κατακύρωση επί του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια μηχανήματων - 
εργαλείων για τις ανάγκες του 
Δήμου Αμαρουσίου». 

8  Έγκριση ή μη των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης της 
προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
"ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ - 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 
10128/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», επιλογή του τρόπου 
εκτέλεσης όπως και του 
κριτηρίου ανάθεσης, κατάρτιση 
των όρων διακήρυξης, και 
συγκρότηση  επιτροπής  
διενέργειας  και αξιολόγησης 
της εν λόγω προμήθειας» 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 



Α/Α Θέματος Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης 

9  Έγκριση διενέργειας, όρων και 
τεχνικών προδιαγραφών 
ηλεκτρονικού διεθνή  
διαγωνισμού για την προμήθεια 
των ηλεκτρικών οχημάτων της 
πράξης «Υποδομές 
Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά 
Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του 
Δήμου Αμαρουσίου» (σύμφωνα 
με την Α.Π. 10128/2021 
απόφαση για το πρόγραμμα 
Αντώνης Τρίτσης) 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

10 332/2022 Έγκριση διενέργειας, όρων και 
τεχνικών προδιαγραφών 
ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
των φορτιστών - 
σύστημα/πλατφόρμα 
διαχείρισης/παρακολούθησης 
των ηλεκτρικών οχημάτων της 
πράξης «Υποδομές 
Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά 
Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του 
Δήμου Αμαρουσίου» (σύμφωνα 
με την Α.Π. 10128/2021 
απόφαση για το πρόγραμμα 
Αντώνης Τρίτσης) 

Έγκριση  των τεχνικών 
προδιαγραφών – μελέτης και 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και 
του κριτηρίου ανάθεσης της 
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
ηλεκτρικών φορτιστών οχημάτων, 
σύστηματος /πλατφόρμας 
διαχείρισης /παρακολούθησης των 
ηλεκτρικών οχημάτων και των 
φορτιστών για την πράξη 
«Υποδομές 
Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά 
Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του 
Δήμου Αμαρουσίου» (σύμφωνα με 
την Α.Π. 10128/2021 απόφαση για 
το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης). 

11 333/2022 «Έγκριση 2ου πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου 
“Αποκατάσταση - αξιοποίηση 
του Διατηρητέου κτιρίου στη 
συμβολή των οδώνΑρκαδίου 
και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 
(93Α) στο Δήμο Αμαρουσίου” 
και κατακύρωση 
αποτελέσματος» 

«Έγκριση 2ου πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση 
- αξιοποίηση του Διατηρητέου 
κτιρίου στη συμβολή των 
οδώνΑρκαδίου και Π. Κυριακού στο 
Ο.Τ. 138 (93Α) στο Δήμο 
Αμαρουσίου” και κατακύρωση 
αποτελέσματος» 

12 334/2022 «Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου  
“ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. 
ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”» 

«Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου  “ΑΠΟΡΡΟΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. 
ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”» 



Α/Α Θέματος Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης 

13 335/2022 Έγκριση των πρακτικών Ι 
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και ΙΙ 
της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΒΡΙΩΝ» και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου. 

Έγκριση των πρακτικών Ι (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και ΙΙ της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για το 
έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΒΡΙΩΝ» και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου. 

14 336/2022 Έγκριση ή μη καταβολής ποσού 
3.179,54€ που αφορά στην 
πληρωμή των τιμολογίων της 
ΕΥΔΑΠ για εργασίες που έγιναν 
στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
έργων: «ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και 
«ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α». 

Έγκριση  καταβολής ποσού 
3.179,54€ που αφορά στην 
πληρωμή των τιμολογίων της 
ΕΥΔΑΠ για εργασίες που έγιναν 
στο πλαίσιο εκτέλεσης των έργων: 
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και 
«ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α». 

15 337/2022 Αποδοχή Δωρεάς του συνόλου 
των Μπλε κάδων 1.100lt από 
την Εταιρεία “EΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ   ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ( ΕΕΑΑ)» 

Αποδοχή Δωρεάς του συνόλου των 
Μπλε κάδων 1.100lt από την 
Εταιρεία “EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ( 
ΕΕΑΑ)» 

16 338/2022 Έγκριση ή μη ανάθεσης σε 
τρίτο “Eργασιών καθαρισμού - 
απόσμησης φρεατίων 
υδροσυλλογής” 

Έγκριση  ανάθεσης σε τρίτο 
“Eργασιών καθαρισμού - 
απόσμησης φρεατίων 
υδροσυλλογής” 

17 339/2022 Έγκριση ή μη εξειδίκευσης 
πίστωσης Διεξαγωγής Ημερίδας 
του Δήμου Αμαρουσίου στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος του Erasmus+ 
Call: 2020/KA2 - Cooperation 
for Innovation and the 
Exchange of Good 
Practices/Strategic Partnerships 
for vocational education and 
training με τίτλο «Δίκτυο 
μαθητείας: Συνένωση των 
ιδρυμάτων και των 
επιχειρήσεων ΕΕΚ μέσω 
Δικτύου Κέντρων 
Σταδιοδρομίας» (Apprenticeship 
Inter-network: Bringing together 
VET institutions and enterprises 
through a Network of Career 
Hubs Project Code: 
2020-1-EL01-KA202-079076) 

Έγκριση  εξειδίκευσης πίστωσης 
Διεξαγωγής Ημερίδας του Δήμου 
Αμαρουσίου στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος του 
Erasmus+ Call: 2020/KA2 - 
Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good 
Practices/Strategic Partnerships for 
vocational education and training 
με τίτλο «Δίκτυο μαθητείας: 
Συνένωση των ιδρυμάτων και των 
επιχειρήσεων ΕΕΚ μέσω Δικτύου 
Κέντρων Σταδιοδρομίας» 
(Apprenticeship Inter-network: 
Bringing together VET institutions 
and enterprises through a Network 
of Career Hubs Project Code: 
2020-1-EL01-KA202-079076) 



Α/Α Θέματος Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης 

18 340/2022 Έγκριση ή μη μερικής 
αποδοχής δωρεάς αντικειμένων 
για τον εμπλουτισμό της 
συλλογής του Ιστορικού και 
Λαογραφικού Μουσείου του 
Δήμου Αμαρουσίου. 

Έγκριση  μερικής αποδοχής 
δωρεάς αντικειμένων για τον 
εμπλουτισμό της συλλογής του 
Ιστορικού και Λαογραφικού 
Μουσείου του Δήμου Αμαρουσίου. 

19 341/2022 Έγκριση η μη της εξειδίκευσης 
πίστωσης που αφορά στην 
ενοικίαση καρεκλών για 
πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις της Δ/νσης 
Αθλητισμού και Πολιτισμού του 
Δήμου. 

Έγκριση η μη της εξειδίκευσης 
πίστωσης που αφορά στην 
ενοικίαση καρεκλών για 
πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις της Δ/νσης Αθλητισμού 
και Πολιτισμού του Δήμου. 

20 342/2022 Άσκηση ή μη αίτησης 
αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ 
κατά της υπ’ αριθμ. 1583/2022 
απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο 
Τριμελές) – Υπόθεση «ΛΟΥΝΑ 
ΠΑΡΚ ΤΑ ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ» (Φ. 
1472,2597) 

Mη Άσκηση  αίτησης αναίρεσης 
ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ 
αριθμ. 1583/2022 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
(Τμήμα 1ο Τριμελές) – Υπόθεση 
«ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΤΑ ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ» 
(Φ. 1472,2597) 

21 343/2022 Έγκριση ή μη καταβολής 
αποζημίωσης λόγω φθοράς Ι.Χ. 
από πτώση δένδρου αιτία 
σύναψης εξώδικου 
συμβιβασμού (Υπόθεση κ. 
Μαρίνας Παπασπύρου  Φ. 
5537) 

Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης 
λόγω φθοράς Ι.Χ. από πτώση 
δένδρου αιτία σύναψης εξώδικου 
συμβιβασμού (Υπόθεση κ. Μαρίνας 
Παπασπύρου  Φ. 5537) 

22  Έγκριση ή μη καταβολής 
αποζημίωσης λόγω σύναψης 
εξώδικου συμβιβασμού από 
ζημιά που προκλήθηκε σε Ι.Χ. 
από πτώση δένδρου (υπόθεση 
κ. Απόστολου 
Παρτσινέβελου-Μαρίας 
Παρτσινέβελου, Φ. 5525) 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

23 344/2022 Έγκριση ή μη καταβολής 
αποζημίωσης λόγω σύναψης 
εξώδικου συμβιβασμού από 
ζημιά που προκλήθηκε σε Ι.Χ. 
από πτώση δένδρου (υπόθεση 
κ. Μαρίας Νιάκαρου, Φ. 5521) 

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης 
λόγω σύναψης εξώδικου 
συμβιβασμού από ζημιά που 
προκλήθηκε σε Ι.Χ. από πτώση 
δένδρου (υπόθεση κ. Μαρίας 
Νιάκαρου, Φ. 5521) 



Α/Α Θέματος Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης 

24 345/2022 Έγκριση ή μη καταβολής 
αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομούμενων εδαφικών 
τμημάτων και επικειμένων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 892/2002 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (Τμήμα 
Απαλλοτριώσεων) και την υπ’ 
αριθμ. 322/2003 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αμαρουσίου (Διάνοιξη 
οδού Μουσών- Φ. 5498) 

Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης 
λόγω ρυμοτομούμενων εδαφικών 
τμημάτων και επικειμένων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 892/2002 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Τμήμα Απαλλοτριώσεων) και την 
υπ’ αριθμ. 322/2003 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αμαρουσίου (Διάνοιξη οδού 
Μουσών- Φ. 5498) 

25 346/2022 Έγκριση ή μη καταβολής 
αποζημίωσης λόγω φθοράς 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ 
 ΛΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
Φ. 5524). 

Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης 
λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
(ΥΠΟΘΕΣΗ  ΛΟΥΤΣΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Φ. 5524). 

26 347/2022 Έγκριση ή μη καταβολής 
αποζημίωσης λόγω φθοράς 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ΥΠΟΘΕΣΗ 
 ΤΣΟΝΑΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Φ. 5545). 

Έγκριση  καταβολής αποζημίωσης 
λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
(ΥΠΟΘΕΣΗ  ΤΣΟΝΑΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Φ. 5545). 

27 348/2022 Έγκριση ή μη εξώδικου 
συμβιβασμού λόγω φθοράς 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, (ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Φ. 
5512 

Έγκριση  εξώδικου συμβιβασμού 
λόγω φθοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, 
(ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΑΒΒΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Φ. 5512 

28 323/2022 Εισήγηση για συμβιβαστικό 
καθορισμό τιμής μονάδας 
αποζημίωσης του Δήμου 
Αμαρουσίου ως δικαιούχου 
λόγω προσκύρωσης εδαφικού 
τμήματος εμβαδού 1,58 τ.μ. 
στην  ιδιοκτησία  με κ.α. 
020113 στο Ο.Τ. Γ 1060 της 
πολεοδομικής ενότητας 6 - 
περιοχή «Επέκταση Αγίου 
Θωμά» του Δήμου Αμαρουσίου. 
(υπόθεση αρχικής ιδιοκτήτριας 
Γερασιμίδου Αικατερίνης- 
σημερινών συνιδιοκτητών κ.κ. 
Γεώργιου Γεωργίου – 
Καραποστόλη Αναστασίας) Φ. 
1839 

Εισήγηση για συμβιβαστικό 
καθορισμό τιμής μονάδας 
αποζημίωσης του Δήμου 
Αμαρουσίου ως δικαιούχου λόγω 
προσκύρωσης εδαφικού τμήματος 
εμβαδού 1,58 τ.μ. στην  ιδιοκτησία  
με κ.α. 020113 στο Ο.Τ. Γ 1060 της 
πολεοδομικής ενότητας 6 - περιοχή 
«Επέκταση Αγίου Θωμά» του 
Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση 
αρχικής ιδιοκτήτριας Γερασιμίδου 
Αικατερίνης- σημερινών 
συνιδιοκτητών κ.κ. Γεώργιου 
Γεωργίου – Καραποστόλη 
Αναστασίας) Φ. 1839 



 

Α/Α Θέματος Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης 

29 324/2022 Εισήγηση για συμβιβαστικό 
καθορισμό τιμής μονάδας 
αποζημίωσης με δικαιούχο το 
Δήμο Αμαρουσίου από 
μετατροπή εισφοράς γης σε 
χρήμα που αφορά  εδαφικό 
τμήμα εμβαδού 15,74  τμ. της 
ιδιοκτησίας με κ.α. 0402055  
στο Ο.Τ. 1105, ως υπόχρεης, 
στην περιοχή «Κάτω Σωρός- 
Τύμβος- Μαρμαράδικα» του 
Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση 
Διάμεσης Ηλίας) Φ. 5509. 

Εισήγηση για συμβιβαστικό 
καθορισμό τιμής μονάδας 
αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο 
Αμαρουσίου από μετατροπή 
εισφοράς γης σε χρήμα που αφορά  
εδαφικό τμήμα εμβαδού 15,74  τμ. 
της ιδιοκτησίας με κ.α. 0402055  
στο Ο.Τ. 1105, ως υπόχρεης, στην 
περιοχή «Κάτω Σωρός- Τύμβος- 
Μαρμαράδικα» του Δήμου 
Αμαρουσίου. (υπόθεση Διάμεσης 
Ηλίας) Φ. 5509. 

30 349/2022 ’Διόρθωση της 252/2022 
απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής ως προς τους Λ. Ι 
του Δ. με α/α 85627 και Π. Β.-Ε. 
του Θ με α/α 9224.’’ 

’Διόρθωση της 252/2022 απόφαση 
της οικονομικής επιτροπής ως 
προς τους Λ. Ι του Δ. με α/α 85627 
και Π. Β.-Ε. του Θ με α/α 9224.’’ 

31 350/2022 ‘’Διαγραφή της χρέωσης του 
δικαιώματος συντήρησης 
οστεοθήκης έτους 2021’’ 
 
(Υπόθεση:  M.M. του A. με α/α 
75183) 

‘’Διαγραφή της χρέωσης του 
δικαιώματος συντήρησης 
οστεοθήκης έτους 2021’’ 
 
(Υπόθεση:  M.M. του A. με α/α 
75183) 

32 351/2022 Διαγραφή οφειλών από Τέλος 
Ακίνητης Περιουσίας 
(Υποθέση: Κ.Π. με αριθμό 
καρτέλας 122114) 

Διαγραφή οφειλών από Τέλος 
Ακίνητης Περιουσίας 
(Υποθέση: Κ.Π. με αριθμό καρτέλας 
122114) 

Ο/H υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση 
 
 
 
 

Ευρυδίκη Ιωαννίδου 
22/06/2022 


