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

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 32088 14/7/2016 για την 26/2016
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/07/2016 και ώρα 13:00 και περίληψη
των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α
Θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

Εκτός
ημερησίας
διάταξης
Εκτός
ημερησίας
διάταξης
1
2

169/2016

3

170/2016

4

171/2016

5

172/2016

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

166/2016

Εκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου
οικονομικού έτους 2016 του Δήμου
Αμαρουσίου

Εκθεση Εσόδων - Εξόδων Β' τριμήνου
οικονομικού έτους 2016 του Δήμου
Αμαρουσίου

167/2016

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων πολυετών
δαπανών

Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων πολυετών
δαπανών

168/2016

3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου
οικονομικού έτους 2016
Eξέταση πρακτικού αξιολόγησης φακέλου
τεχνικών προσφορών (έλεγχος δειγμάτων
διαγωνισμού) που αφορά στον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη προμήθεια
κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
Eγκριση ή μη 1ου πρακτικού Επιτροπής
Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ
Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής
δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την
περισυλλογή του ανακυκλώσιμου έντυπου
χαρτιού που θα συλλέγεται από τις
υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου για το
χρονικό διάστημα ενός έτους

3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου
Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου
οικονομικού έτους 2016
Eξέταση πρακτικού αξιολόγησης φακέλου
τεχνικών προσφορών (έλεγχος δειγμάτων
διαγωνισμού) που αφορά στον ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη προμήθεια
κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
Eγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής
Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ
Κατακύρωση του αποτελέσματος της
πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής
δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την
περισυλλογή του ανακυκλώσιμου έντυπου
χαρτιού που θα συλλέγεται από τις
υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου για το
χρονικό διάστημα ενός έτους
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Α/Α
θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

6

173/2016

7

174/2016

8

175/2016

9

176/2016

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Νικόλαου
Πιθαρούλη για την αντιμετώπιση των
εξόδων διοδίων λόγω διέλευσης
απορριμματοφόρων οχημάτων και
φορτηγών μεταφοράς απορριμμάτων του
Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής οδού
και απαλλαγή υπολόγου
Έγκριση αποδοχής δωρεάς
απορριμματοφόρου οχήματος από την
"ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε
Απ΄ ευθείας ανάθεση ή μη της εκπόνησης
της μελέτης με τίτλο “ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο
“ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ”

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Νικόλαου
Πιθαρούλη για την αντιμετώπιση των
εξόδων διοδίων λόγω διέλευσης
απορριμματοφόρων οχημάτων και
φορτηγών μεταφοράς απορριμμάτων του
Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής οδού
και απαλλαγή υπολόγου
Έγκριση αποδοχής δωρεάς
απορριμματοφόρου οχήματος από την
"ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε
Απ΄ ευθείας ανάθεση της εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο “ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο
“ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ”

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
18/7/2016
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