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

ΠΙΝΑΚΑΣ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 6492 12/2/2018 για την 5/2018 συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/02/2018 και ώρα 13:00 και περίληψη των
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α
Θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

Εκτός
ημερησίας
διάταξης

33/2018

Εκτός
ημερησίας
διάταξης

34/2018

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Άσκηση ή μη της ειδικής διοικητικής
προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καθώς
και του ενδίκου βοηθήματος της
προσφυγής ενώπιον των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων
Εγκριση ή μη Πρακτικού Αποσφράγισης
και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αφορούν στη διενέργεια
Διαγωνισμού Δημόσιας Μελέτης του Ν.
4412/2016 για τη μελέτη με τίτλο:
"Κατάρτιση πλήρους φακέλου μελετών και
τευχών Δημοπράτησης για το έργο:
Ασφαλής προσπέλαση της Λ. Κηφισίας
από πεζούς και αμεα, στη θέση ΗΒΗ, για
την προώθηση της διασύνδεσης των
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αμαρουσίου με το Ανατολικό του τμήμα"

Άσκηση της ειδικής διοικητικής
προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καθώς
και του ενδίκου βοηθήματος της
προσφυγής ενώπιον των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων
Εγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αφορούν στη διενέργεια
Διαγωνισμού Δημόσιας Μελέτης του Ν.
4412/2016 για τη μελέτη με τίτλο:
"Κατάρτιση πλήρους φακέλου μελετών και
τευχών Δημοπράτησης για το έργο:
Ασφαλής προσπέλαση της Λ. Κηφισίας
από πεζούς και αμεα, στη θέση ΗΒΗ, για
την προώθηση της διασύνδεσης των
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αμαρουσίου με το Ανατολικό του τμήμα"
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Α/Α
θεμάτων

Αριθμός
Απόφασης

1

35/2018

2

36/2018

Θέματα που συζητήθηκαν

Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εκτέλεση των υπ’αριθμ. 51/2018 και
52/2018 αποφάσεων του 3ου κλιμακίου
καθώς και της υπ’αριθμ. 107/2018
απόφασης του 4ου κλιμακίου της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί
των προδικαστικών προσφυγών των
εταιρειών «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ»,
«ΚΙΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» και «ΚΩΦΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορούν τον
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των
ορίων για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους
εργαζομένους του Δήμου και λοιπών
τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.
Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου
οικονομικού έτους 2018

Εκτέλεση των υπ’αριθμ. 51/2018 και
52/2018 αποφάσεων του 3ου κλιμακίου
καθώς και της υπ’αριθμ. 107/2018
απόφασης του 4ου κλιμακίου της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί
των προδικαστικών προσφυγών των
εταιρειών «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», «ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ»,
«ΚΙΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» και «ΚΩΦΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αφορούν τον
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των
ορίων για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους
εργαζομένους του Δήμου και λοιπών
τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.
Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων
προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου
οικονομικού έτους 2018

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
20/2/2018
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