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

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 19450 06/05/2021 για την 18/2021 συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/05/2021 και ώρα 12:00 και περίληψη των
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α
Αριθμός
Θεμάτων Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν
1

207/2021

2

208/2021

3

209/2021

4

210/2021

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Αξιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής
Αξιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής
προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού
προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού
για το έργο «Διανοίξεις οδών και
για το έργο «Διανοίξεις οδών και
πεζοδρόμων»
πεζοδρόμων»
Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 137/2021 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137/2021
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και
διενέργεια αξιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλώνδιενέργεια αξιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλών
προσφορών στο έργο «Ανακατασκευή –
προσφορών στο έργο «Ανακατασκευή –
Συντήρηση οδών».
Συντήρηση οδών».
Παράταση της λήξης της προθεσμίας
Παράταση της λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών καθώς και της υποβολής των προσφορών καθώς και της
ημερομηνίας της ηλεκτρονικής
ημερομηνίας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης του διαγωνισμού του
αποσφράγισης του διαγωνισμού του
δημόσιου έργου «Ανέγερση προσθήκης κατ ́ δημόσιου έργου «Ανέγερση προσθήκης κατ ́
επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
Αμαρουσίου για τη δημιουργία αίθουσας
Αμαρουσίου για τη δημιουργία αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων και λοιπών
πολλαπλών χρήσεων και λοιπών
υποστηρικτικών χώρων» και ορισμός νέων υποστηρικτικών χώρων» και ορισμός νέων
ημερομηνιών
ημερομηνιών
Επιλογή εταιρείας για την καταστροφή
Επιλογή εταιρείας για την καταστροφή
(ανακύκλωση) κινητών αντικειμένων που δεν (ανακύκλωση) κινητών αντικειμένων που δεν
έχουν καμία αξία (κάδοι απορριμμάτων)
έχουν καμία αξία (κάδοι απορριμμάτων)
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Α/Α
θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

5

211/2021

Έγκριση ή μη Τροποποίησης της
προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ως προς το άρθρο 5, που
αφορά την διάρκεια της σύμβασης.

Έγκριση Τροποποίησης της προγραμματικής
σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού για την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ως
προς το άρθρο 5, που αφορά την διάρκεια
της σύμβασης.

6

212/2021

Έγκριση ή μη ανάθεσης εργασιών σε
δικαστικούς επιμελητές για το έτος 2021.

Έγκριση ανάθεσης εργασιών σε δικαστικούς
επιμελητές για το έτος 2021.

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Κωνσταντίνος Μπίκας
10/05/2021
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