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

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 003598 25/1/2016 για την 3/2016
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/01/2016 και ώρα 13:00 και περίληψη
των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.
*Επικύρωση Πρακτικού
Α/Α
Θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

1

7/2016

2

8/2016

3

9/2016

4

5

10/2016

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
κατάρτιση όρων διακήρυξης για εργασίες
καθαρισμού πεύκων
Eξέταση πρακτικού αξιολόγησης φακέλου
δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών που αφορά στον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
προμήθεια λογισμικού, ειδών
πληροφορικής, κλπ
Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών,
κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση
του τρόπου εκτέλεσης για τον πρόχειρο
διαγωνισμό εργασιών με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΕΪ,
ΤΕΝΙΣ ΚΤΛ
Απόρριψη ή μη ενστάσεων επί του
δημόσιου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ), ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" και έγκριση ή μη των
πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
Σύνταξη ή μη όρων διακήρυξης για την
εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου στην
περιοχή κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού για την
στέγαση του τμήματος "Αθλητικού
Πολυχώρου" του Δήμου Αμαρουσίου.

΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
κατάρτιση όρων διακήρυξης για εργασίες
καθαρισμού πεύκων
Eξέταση πρακτικού αξιολόγησης φακέλου
δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών που αφορά στον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
προμήθεια λογισμικού, ειδών
πληροφορικής, κλπ
Eγκριση Τεχνικών προδιαγραφών,
κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση
του τρόπου εκτέλεσης για τον πρόχειρο
διαγωνισμό εργασιών με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΕΪ,
ΤΕΝΙΣ ΚΤΛ
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Σύνταξη όρων διακήρυξης για την
εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου στην
περιοχή κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού για την
στέγαση του τμήματος "Αθλητικού
Πολυχώρου" του Δήμου Αμαρουσίου.
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Α/Α
θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

6

11/2016

7

12/2016

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής
δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την
περισυλλογή εγκαταλελειμμένων
οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου
Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο
ετών (2016-2017).
Έγκριση ή μη Κατακύρωσης
Αποτελέσματος Επαναληπτικού
Διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου
Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου
Αμαρουσίου και απόρριψη ή μη της υπ.
αριθμ. 2887/20-1-2016 αίτησης του κ. Π.
Κουτρουμπή

Κατακύρωση του αποτελέσματος της
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής
δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την
περισυλλογή εγκαταλελειμμένων
οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου
Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο
ετών (2016-2017).
Έγκριση Κατακύρωσης Αποτελέσματος
Επαναληπτικού Διαγωνισμού για
εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού
Κολυμβητηρίου του Δήμου Αμαρουσίου και
απόρριψη της υπ. αριθμ. 2887/20-1-2016
αίτησης του κ. Π. Κουτρουμπή

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
1/2/2016
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