
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. 30142 14/6/2019 για την 20/2019 

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/06/2019 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 ή μη των τεχνικών 

προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση 

των όρων διακήρυξης, επιλογή του τρόπου 

εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο " Εργασίες κλαδέματος 

υψηλών δένδρων "

1 182/2019 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - 

μελέτης και κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης 

και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας 

με τίτλο " Εργασίες κλαδέματος υψηλών 

δένδρων "

Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 

Σταμούτσου Ζωή, σε σεμινάριο

2 183/2019 Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, 

Σταμούτσου Ζωή, σε σεμινάριο

Εγκριση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά 

της υπ' αριθ. 1148/2019 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών

3 184/2019 Μη  άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθ. 1148/2019 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών

Εγκριση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά 

της υπ' αριθ. 698/2019 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών

4 185/2019 Μη  άσκηση  ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθ. 698/2019 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών

Εγκριση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά 

της υπ' αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26044/1363/21.3.2019 (ΦΕΚ 

188/Δ'/19.4.2019) απόφασης του 

Υοπυργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας

5 186/2019 Ασκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ' αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26044/1363/21.3.2019 (ΦΕΚ 

188/Δ'/19.4.2019) απόφασης του 

Υοπυργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Εγκριση ή μη καταβολής επιδικασθέντων 

ποσών, δυνάμει της υπ' αριθ. 

2208/2018 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών

6 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Εγκριση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά 

της σιωπηρής απόρριψης της υπ' 

αριθ. 4507/25.1.2019 ενδικοφανούς 

προσφυγής του Δήμου Αμαρουσίου από 

την 

ΔΕΔ

7 187/2019 Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της σιωπηρής 

απόρριψης της υπ' 

αριθ. 4507/25.1.2019 ενδικοφανούς 

προσφυγής του Δήμου Αμαρουσίου από 

την 

ΔΕΔ
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Γνωμοδότηση σχετικά με τη μη άσκηση 

του ένδικου βοηθήματος της ανακοπής 

κατά της υπ΄ αρ. 202/2019 διαταγής 

πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου 

(υπόθεση ΠΑΠΑΔΑΚΗ Φ. 5072)

8 188/2019 Γνωμοδότηση σχετικά με τη μη άσκηση 

του ένδικου βοηθήματος της ανακοπής 

κατά της υπ΄ αρ. 202/2019 διαταγής 

πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου 

(υπόθεση ΠΑΠΑΔΑΚΗ Φ. 5072)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
20/6/2019
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