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Τακτική Συνεδρίαση.  04 Οκτωβρίου 2018  

Ήμερα Πέμπτη & ώρα 13.00  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 17789 /28.09.2018 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

 

Κατακύρωση ή μη των 

αποτελεσμάτων του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

«Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & 

μηχανημάτων & για θέρμανση & 

φωτισμό  2018-2020, Προμήθεια 

λιπαντικών 2018-2020», 

προϋπολογισμού μελέτης 

952.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 

      315 

 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού «Προμήθεια 

καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 

& για θέρμανση & φωτισμό  2018-

2020, Προμήθεια λιπαντικών 2018-

2020», προϋπολογισμού μελέτης 

952.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 

2.  

Κατακύρωση ή μη των 

αποτελεσμάτων του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για: 

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, 

Ασφάλιστρα οχημάτων – 

μηχανημάτων, Ασφάλιστρα 

Δημαρχείου και Ασφάλιστρα 

λοιπών Δημοτικών κτιρίων 2018-

2021, προϋπολογισμού μελέτης 

186.000,00€ εξαιρουμένου ΦΠΑ. 

 

316 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, για: Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα 

οχημάτων – μηχανημάτων, 

Ασφάλιστρα Δημαρχείου και 

Ασφάλιστρα λοιπών Δημοτικών 

κτιρίων 2018-2021, προϋπολογισμού 

μελέτης 186.000,00€ εξαιρουμένου 

ΦΠΑ. 

 

3.  

Κατακύρωση ή μη των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού  
διαγωνισμού για την εργασία: 
Μεταφορές προσώπων (εκδρομές 
μελών    ΚΑΠΗ) 2018, προϋπ. 
μελέτης  49.600€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού  διαγωνισμού για 
την εργασία: Μεταφορές προσώπων 
(εκδρομές μελών    ΚΑΠΗ) 2018, 
προϋπ. μελέτης  49.600€ συμπ/νου 
ΦΠΑ. 
 

4.  

Κατακύρωση ή μη των 

αποτελεσμάτων του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την 

προμήθεια: Έξοδα λειτουργίας 

συσσιτίων 2018, για την κάλυψη των 

αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

Αναβολή 

 

 
 
           ……..................................... 
 



Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. 

ΦΑΛΗΡΟΥ» (2018-2020), πρ/σμού 

μελ. 346.718,79€ συμπ/νου    ΦΠΑ. 

 

5.  

Ματαίωση του διενεργηθέντος 

βάσει της με αρ. 291/2018 Α.Ο.Ε. 

διαγωνισμού, για την προμήθεια 

δαπέδων ασφαλείας για παιδικές 

χαρές του δήμου (άρθρο 106 παρ.1 α 

του Ν.4412/2016). 
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Ματαίωση του διενεργηθέντος 

βάσει της με αρ. 291/2018 Α.Ο.Ε. 

διαγωνισμού, για την προμήθεια 

δαπέδων ασφαλείας για παιδικές 

χαρές του δήμου (άρθρο 106 παρ.1 

α του Ν.4412/2016). 

 

6.  

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 

των οικονομικών προσφορών του 

επαναληπτικού διαγωνισμού Έξοδα 

λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση 

ειδών διαβίωσης, διατροφής σε 

άπορους δημότες 2018-2019, 

Προμήθεια κατ/κών ειδών 

κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, 

αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια 

γάλακτος 2018-2020 για τις ομάδες 

2,5,6. 
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Ορισμός ημερομηνίας και ώρας 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου 

των οικονομικών προσφορών του 

επαναληπτικού διαγωνισμού Έξοδα 

λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση 

ειδών διαβίωσης, διατροφής σε 

άπορους δημότες 2018-2019, 

Προμήθεια κατ/κών ειδών 

κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, 

αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια 

γάλακτος 2018-2020 για τις ομάδες 

2,5,6. 

 

7.  

Έγκριση όρων συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια: 

δαπάνες καθαρισμού γραφείων 

(προμήθεια ειδών καθαριότητας) 

για τις ανάγκες του Δήμου και των 

δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ.,  συνολικού ποσού 

μελέτης 40.741,74 ευρώ συμπ/νου 

ΦΠΑ. 

 

320 

Έγκριση όρων συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια: 

δαπάνες καθαρισμού γραφείων 

(προμήθεια ειδών καθαριότητας) 

για τις ανάγκες του Δήμου και των 

δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ.,  συνολικού ποσού 

μελέτης 40.741,74 ευρώ συμπ/νου 

ΦΠΑ. 

 
 

 
8.   

 

   έκτακτο 

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη 

εργολάβου του έργου: 

«Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής 

Εταιρείας», πρ/σμού μελέτης 

500.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη 

εργολάβου του έργου: 

«Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής 

Εταιρείας», πρ/σμού μελέτης 

500.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


