ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής
ΜΟΝΑΔΑΓ΄ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 7419 19/2/2021 για την 7/2021 συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/02/2021 και ώρα 11:00 και περίληψη των
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.
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Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης λόγω
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της
υπηρεσίας με τίτλο "Εκτέλεση
έκτακτων-κατεπειγουσών εργασιών
κλαδεμάτων-κοπής ψηλών δέντρων,
απομάκρυνσης-αποκομιδής κορμών και
κλαδιών δέντρων και εκχιονισμού του
οδικού δικτύου, για την αντιμετώπιση των
καταστροφών κατά την εκδήλωση των
έκτακτων-απρόβλεπτων καιρικών
φαινομένων που έλαβαν χώρα την 15 και
16 Φεβρουαρίου 2021"
Ενεργοποίηση ή μη της άσκησης του
δικαιώματος προαίρεσης του
υπ'αριθμ.πρωτ. 48788/16-10-2019
συμφωνητικού που αφορά στην υπηρεσία
με τίτλο "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ"
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης
(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση),
έγκριση ή μη μελέτης - τεχνικών
προδιαγραφών και ορισμός Επιτροπής
διαπραγμάτευσης λόγω εξαιρετικά
επείγουσας ανάγκης, της υπηρεσίας με
τίτλο: "Υπηρεσίες απολύμανσης Δημοτικών
κτιρίων για την αντιμετώπιση της
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
για τη λήψη μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19"

Έγκριση απευθείας ανάθεσης λόγω
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της
υπηρεσίας με τίτλο "Εκτέλεση
έκτακτων-κατεπειγουσών εργασιών
κλαδεμάτων-κοπής ψηλών δέντρων,
απομάκρυνσης-αποκομιδής κορμών και
κλαδιών δέντρων και εκχιονισμού του
οδικού δικτύου, για την αντιμετώπιση των
καταστροφών κατά την εκδήλωση των
έκτακτων-απρόβλεπτων καιρικών
φαινομένων που έλαβαν χώρα την 15 και
16 Φεβρουαρίου 2021"
Ενεργοποίηση της άσκησης του
δικαιώματος προαίρεσης του
υπ'αριθμ.πρωτ. 48788/16-10-2019
συμφωνητικού που αφορά στην υπηρεσία
με τίτλο "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ"
Έγκριση απευθείας ανάθεσης
(διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση),
έγκριση μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών
και ορισμός Επιτροπής διαπραγμάτευσης
λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, της
υπηρεσίας με τίτλο: "Υπηρεσίες
απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων για την
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19"
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Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Κατάρτιση όρων δημόσιας μειοδοτικής
δημοπρασίας για τημίσθωση οικοπέδου ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του
Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των
αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης
απορριμμάτων

Κατάρτιση όρων δημόσιας μειοδοτικής
δημοπρασίας για τη μίσθωση οικοπέδου ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του
Δήμου Αμαρουσίου προς κάλυψη των
αναγκών του στον τομέα της διαχείρισης
απορριμμάτων

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
24/2/2021
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