
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. 65050 12/08/2022 για την 29/2022 συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής της 18ης Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 και περίληψη των αποφάσεων

που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α
Θέματος

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης

1 433/2022 Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης
πίστωσης που αφορά στη
μελέτη  «Παρουσίαση
κινηματογραφικών ταινιών».

Έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης
που αφορά στη  μελέτη
«Παρουσίαση κινηματογραφικών
ταινιών».

2 434/2022 Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης
πίστωσης για την διοργάνωση
των εκδηλώσεων  που αφορούν
στη μελέτη Αρ.
14/2022«Αμοιβές Καλλιτεχνών
για εκδηλώσεις του Δήμου»,

Έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης
για την διοργάνωση των
εκδηλώσεων  που αφορούν στη
μελέτη Αρ. 14/2022«Αμοιβές
Καλλιτεχνών για εκδηλώσεις του
Δήμου»,

3 435/2022 Έγκριση ή μη της εξειδίκευσης
πίστωσης για τη διοργάνωση
της εκδήλωσης  που αφορά στη
μελέτη Αρ.15/2022 με τίτλο
«Αμοιβές Θεατρικών Θιάσων
για εκδηλώσεις του Δήμου
Αμαρουσίου».

Έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης
για τη διοργάνωση της εκδήλωσης
που αφορά στη μελέτη Αρ.15/2022
με τίτλο «Αμοιβές Θεατρικών
Θιάσων για εκδηλώσεις του Δήμου
Αμαρουσίου».

4 436/2022 Ένταξη υποψηφίου στο
Μητρώο Εργοληπτών
(Εταιρειών -Φυσικών
Προσώπων) για   την
αντιμετώπιση   εκτάκτων
αναγκών   για το χρονικό
διάστημα έως 31/12/2022.

Ένταξη υποψηφίου στο Μητρώο
Εργοληπτών (Εταιρειών -Φυσικών
Προσώπων) για   την αντιμετώπιση
εκτάκτων   αναγκών   για το
χρονικό διάστημα έως 31/12/2022.



Α/Α
Θέματος

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης

5 437/2022 «Τροποποίηση ή μη του με
αριθ. πρωτ. 54683/06-07-2022
συμφωνητικού μεταξύ του
Δήμου Αμαρουσίου και της
Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΒΕΕ» για αναπροσαρμογή της
συμβατικής τιμής πώλησης των
ειδών για την προμήθεια με
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» -
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ)».

«Μη Τροποποίηση του με αριθ.
πρωτ. 54683/06-07-2022
συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου
Αμαρουσίου και της Εταιρείας με
την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΒΕΕ» για αναπροσαρμογή της
συμβατικής τιμής πώλησης των
ειδών για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» - ΥΠΟΟΜΑΔΑ
Γ1: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ)».

6 438/2022 «Τροποποίηση ή μη του με
αριθ. πρωτ. 5608 / 21-01-2022
συμφωνητικού μεταξύ του
Δήμου Αμαρουσίου και του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤ.
ΠΕΤΡΑΚΗ για αναπροσαρμογή
της συμβατικής τιμής πώλησης
των ειδών για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών
υλικών».

«Τροποποίηση του με αριθ. πρωτ.
5608 / 21-01-2022 συμφωνητικού
μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και
του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤ.
ΠΕΤΡΑΚΗ για αναπροσαρμογή της
συμβατικής τιμής πώλησης των
ειδών για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια υδραυλικών υλικών».

7 439/2022 Έγκριση ή μη τροποποίησης
της υπ. αριθ. 27022/29.05.2019
σύμβασης-συμφωνία πλαίσιο
για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ 2:
ΦΟΡΤΗΓΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ –
εταιρεία «IΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.».

Έγκριση τροποποίησης της υπ.
αριθ. 27022/29.05.2019 σύμβασης-
συμφωνία πλαίσιο για την
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ
2: ΦΟΡΤΗΓΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ –
εταιρεία «IΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.».

8 440/2022 Έγκριση ή μη τροποποίησης
της υπ. αριθ. 15224/20.03.2019
σύμβασης-συμφωνία πλαίσιο
για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ 3:
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ –
εταιρεία «IΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.».

Έγκριση τροποποίησης της υπ.
αριθ. 15224/20.03.2019 σύμβασης-
συμφωνία πλαίσιο για την
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ
3: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ –
εταιρεία «IΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.».



Α/Α
Θέματος

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης

9 441/2022 ΘΕΜΑ: 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
προστατευτικών διαχωριστικών
γραφείου στο πλαίσιο των
κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19».

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης
Διαγωνισμών Συμβάσεων
Προμηθειών και έγκριση
κατακύρωσης αποτελέσματος της
διαδικασίας με διαπραγμάτευση
χωρίς δημοσίευση, της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια
προστατευτικών διαχωριστικών
γραφείου στο πλαίσιο των
κατεπειγόντων μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19».

10 442/2022 Έγκριση ή μη του με αρ. πρωτ.
59551/22.07.2022 πρακτικού
της Επιτροπής Παραλαβής
Συμβάσεων Γενικών
Υπηρεσιών και Έγκριση ή μη
επιμήκυνσης της με αρ. πρωτ.
78473/21.12.2021 σύμβασης
για την υπηρεσία
««ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2021-
2027 ΑΠΟ ΤΟ
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 21-27»
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΕΝΕΡΓΕΙΑ -
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»,
«ΨΗΦΙAΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΚΑΙ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ».

Έγκριση του με αρ. πρωτ.
59551/22.07.2022 πρακτικού της
Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων
Γενικών Υπηρεσιών και Έγκριση
επιμήκυνσης της με αρ. πρωτ.
78473/21.12.2021 σύμβασης για
την υπηρεσία ««ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2021-2027
ΑΠΟ ΤΟ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΤΙΚΗ 21-27» ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΕΝΕΡΓΕΙΑ -
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»,
«ΨΗΦΙAΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΚΑΙ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ».



Α/Α
Θέματος

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης

11 443/2022 «Έγκριση ή μη της διαδικασίας
με διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση, έγκριση ή μη
μελέτης – τεχνικών
προδιαγραφών της προμήθειας
με τίτλο: «Προμήθεια
λιπαντικών και συναφών ειδών
για το Δήμο Αμαρουσίου λόγω
κατεπειγουσών αναγκών».

«Έγκριση της διαδικασίας με
διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση, έγκριση μελέτης –
τεχνικών προδιαγραφών της
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
λιπαντικών και συναφών ειδών για
το Δήμο Αμαρουσίου λόγω
κατεπειγουσών αναγκών».

12 444/2022 «Έγκριση ή μη της διαδικασίας
με διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση, έγκριση ή μη
μελέτης – τεχνικών
προδιαγραφών της προμήθειας
με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ».

«Έγκριση της διαδικασίας με
διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση, έγκριση  μελέτης –
τεχνικών προδιαγραφών της
προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ».

13 445/2022 «Έγκριση ή μη των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης και
κατάρτιση των όρων
διακήρυξης, επιλογή του
τρόπου εκτέλεσης και του
κριτηρίου ανάθεσης της
προμήθειας με τίτλο “
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

«Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης και
κατάρτιση των όρων διακήρυξης,
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και
του κριτηρίου ανάθεσης της
προμήθειας με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

14 446/2022 Έγκριση ή μη των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης και
κατάρτιση των όρων
διακήρυξης, επιλογή του
τρόπου εκτέλεσης και του
κριτηρίου ανάθεσης της
υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση
του επιχειρησιακού σχεδίου για
την εξασφάλιση κοινόχρηστων
και κοινωφελών χώρων
(Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του δήμου

Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης και
κατάρτιση των όρων διακήρυξης,
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και
του κριτηρίου ανάθεσης της
υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση του
επιχειρησιακού σχεδίου για την
εξασφάλιση κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)
του δήμου Αμαρουσίου».

15 447/2022 «Έγκριση ή μη των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης, και
κατάρτιση των όρων
διακήρυξης , επιλογή του
τρόπου εκτέλεσης και του
κριτηρίου ανάθεσης, της
προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

«Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης, και
κατάρτιση των όρων διακήρυξης ,
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και
του κριτηρίου ανάθεσης, της
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».



Α/Α
Θέματος

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης

16 448/2022 «Έγκριση ή μη των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης και
κατάρτιση των όρων
διακήρυξης, επιλογή του
τρόπου εκτέλεσης και του
κριτηρίου ανάθεσης της
υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες
συγκρότησης και λειτουργίας
φιλαρμονικής ορχήστρας για
συμμετοχή σε εκδηλώσεις
Δήμου Αμαρουσίου ”».

«Έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών – μελέτης και
κατάρτιση των όρων διακήρυξης,
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και
του κριτηρίου ανάθεσης της
υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες
συγκρότησης και λειτουργίας
φιλαρμονικής ορχήστρας για
συμμετοχή σε εκδηλώσεις Δήμου
Αμαρουσίου ”».

17 449/2022 Έγκριση ή μη παράτασης της
σύμβασης με τίτλο:
“Κτηματογραφήσεις και
Τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε
παραρεμάτια τμήματα των
περιοχών Σωρός - Λάκκα
Κόττου και Άγιος Θωμάς του Δ.
Αμαρουσίου”

Έγκριση παράτασης της σύμβασης
με τίτλο: “Κτηματογραφήσεις και
Τροποποιήσεις Ρ.Σ. σε
παραρεμάτια τμήματα των
περιοχών Σωρός - Λάκκα Κόττου
και Άγιος Θωμάς του Δ.
Αμαρουσίου”

18 450/2022 Έγκριση ή μη σύναψης
εξώδικου συμβιβασμού με
σκοπό την καταβολή
αποζημίωσης λόγω φθοράς ΙΧ
από πτώση δένδρου (υπόθεση
κ. Ζάγκα Ιωάννας Φ. 5581).

Έγκριση σύναψης εξώδικου
συμβιβασμού με σκοπό την
καταβολή αποζημίωσης λόγω
φθοράς ΙΧ από πτώση δένδρου
(υπόθεση κ. Ζάγκα Ιωάννας Φ.
5581).

19 451/2022 Έγκριση ή μη σύναψης
εξώδικου συμβιβασμού με
αίτημα την καταβολή
αποζημίωσης λόγω φθοράς ΙΧ
από πτώση δένδρου (υπόθεση
κ. Νικολάου Αθανασίου Φ.
5582)

Έγκριση σύναψης εξώδικου
συμβιβασμού με αίτημα την
καταβολή αποζημίωσης λόγω
φθοράς ΙΧ από πτώση δένδρου
(υπόθεση κ. Νικολάου Αθανασίου
Φ. 5582)

20 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.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Τίτλος θέματος Περίληψη Απόφασης

21 452/2022 Εισήγηση για έγκριση
καταβολής ποσού
αποζημίωσης– με υπόχρεο το
Δήμο Αμαρουσίου-  λόγω
επιβολής ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης στο οικόπεδο
ιδιοκτησίας Μυλωνά στο Ο.Τ.
300 του Δήμου Αμαρουσίου.
(Υπόθεση  Μυλωνά Λάμπρου)
Φ. 1938

Εισήγηση για έγκριση καταβολής
ποσού αποζημίωσης– με υπόχρεο
το Δήμο Αμαρουσίου-  λόγω
επιβολής ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης στο οικόπεδο
ιδιοκτησίας Μυλωνά στο Ο.Τ. 300
του Δήμου Αμαρουσίου. (Υπόθεση
Μυλωνά Λάμπρου)  Φ. 1938

22 453/2022 Εισήγηση για έγκριση
καταβολής ποσού
αποζημίωσης και δικαστικών
εξόδων– με υπόχρεο το Δήμο
Αμαρουσίου-, λόγω ρυμοτομίας
εδαφικών τμημάτων συνολικού
εμβαδού 531,52 τμ. εκ της
ιδιοκτησίας με κ.α. 012606 στα
Ο.Τ. 951,957, 958 (Ο.Τ.
αρχικών ιδιοκτησιών 951,952,
1008,1010,9510,957)  της
περιοχής Σωρός Λάκκα Κόττου
του Δήμου Αμαρουσίου,
ιδιοκτησίας των κ.κ. Σοφίας
Κοτσερώνη- Βολονάση του
Κων/νου και  Δημήτριου
Κοτσερώνη του Κων/νου για τα
οποία εκδόθηκε η υπ. Αρ.
285/2019 απόφαση Οικον.
Επιτροπής του Δήμου
Αμαρουσίου, η υπ. αρ.
139/2022 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου, καθώς
και η υπ. Αρ. 28/2022 απόφαση
Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών –
τμήμα Απαλ/σεων. (Υπόθεση
Κοτσερώνη Σοφίας και
Κοτσερώνη Δημητρίου )  Φ.
4347

Εισήγηση για έγκριση καταβολής
ποσού αποζημίωσης και
δικαστικών εξόδων– με υπόχρεο το
Δήμο Αμαρουσίου-, λόγω
ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων
συνολικού εμβαδού 531,52 τμ. εκ
της ιδιοκτησίας με κ.α. 012606 στα
Ο.Τ. 951,957, 958 (Ο.Τ. αρχικών
ιδιοκτησιών 951,952,
1008,1010,9510,957)  της περιοχής
Σωρός Λάκκα Κόττου του Δήμου
Αμαρουσίου,  ιδιοκτησίας των κ.κ.
Σοφίας Κοτσερώνη- Βολονάση του
Κων/νου και  Δημήτριου
Κοτσερώνη του Κων/νου για τα
οποία εκδόθηκε η υπ. Αρ. 285/2019
απόφαση Οικον. Επιτροπής του
Δήμου Αμαρουσίου, η υπ. αρ.
139/2022 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου, καθώς και
η υπ. Αρ. 28/2022 απόφαση Μον.
Πρωτοδικείου Αθηνών – τμήμα
Απαλ/σεων. (Υπόθεση  Κοτσερώνη
Σοφίας και Κοτσερώνη Δημητρίου )
Φ. 4347

23 454/2022 Διαγραφή οφειλών από Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας
(Υπόθεση: Α.Π. με αριθμό
καρτέλας 187591)

Διαγραφή οφειλών από Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας
(Υπόθεση: Α.Π. με αριθμό καρτέλας
187591)

24 455/2022 Διαγραφή οφειλών από Τέλη
Καθαριότητας και Φωτισμού,
Φόρο ηλεκτροδοτούμενων
Χώρων και ΤΑΠ
(Υπόθεση  Χ.Α  με αριθμό
καρτέλας 024807)

Διαγραφή οφειλών από Τέλη
Καθαριότητας και Φωτισμού, Φόρο
ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και
ΤΑΠ
(Υπόθεση  Χ.Α  με αριθμό καρτέλας
024807)
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25 456/2022 ‘’Διαγραφή της χρέωσης για
τέλος αγοράς οστεοθήκης και
επαναβεβαίωση της.’’
(Υπόθεση:  Μ.Α. του Χ. με α/α
213060)

‘’Διαγραφή της χρέωσης για τέλος
αγοράς οστεοθήκης και
επαναβεβαίωση της.’’
(Υπόθεση:  Μ.Α. του Χ. με α/α
213060)

Ο/H υπάλληλος που έκανε την ανάρτηση

Ευρυδίκη Ιωαννίδου
18/08/2022


