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Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε  Π  Ι  Τ  Ρ  Ο  Π  Η  
Τακτική Συνεδρίαση.  30  Μαΐου  2019  

Ήμερα Πέμπτη & ώρα 12.00  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης :  10953/24.05.2019 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο 
όνομα του υπάλληλου Λεοντίτση 
Παναγιώτη,  για έκδοση παράβολου 
κάρτας ταχογράφου 3  οδηγών, ποσού 
450€ . 
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Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο 
όνομα του υπάλληλου Λεοντίτση 
Παναγιώτη,  για έκδοση παράβολου 
κάρτας ταχογράφου 3  οδηγών, ποσού 
450€ . 
 

 
2. 

Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού, 
πρ/σμού μελέτης 44.937,60€ συμπ/νου 
ΦΠΑ, για την εργασία: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
75 ΤΟΥ Ν. 3463/06.» 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού διαγωνισμού, πρ/σμού 
μελέτης 44.937,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, για 
την εργασία: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
75 ΤΟΥ Ν. 3463/06.» 

3. 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
ανοικτού διαγωνισμού για: 
«Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας 
και σαρώθρων δρόμων 2018», 
προϋπολογισμού μελέτης 896.000,00€ 
πλέον ΦΠΑ. 

 

69 

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του 
ανοικτού διαγωνισμού για: 
«Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας 
και σαρώθρων δρόμων 2018», 
προϋπολογισμού μελέτης 896.000,00€ 
πλέον ΦΠΑ. 

 

 4. 

Έγκριση των όρων του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : 
Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού 
μηχ/των έργου, 2 μονάδες 
αυτοφερόμενου εξοπλισμού 
καθαριότητας πεζοδρομίων 
(Φιλόδημος ΙΙ), Προμήθεια 
χορτοκοπτικού μηχ/τος υδραυλικής 
μετάδοσης ισχύος, υψηλής 
στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη 
υπολείματος ( Φιλόδημος ΙΙ), 
Προμήθεια αυτοκινούμενων 
αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου 
compact) με κάδο συγκέντρωσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650 
lit και συνοδευτικό εξοπλισμό 
αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών ( 
Φιλόδημος ΙΙ), προϋπολογισμού 
212.096,77 €. 
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Έγκριση των όρων του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : 
Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού 
μηχ/των έργου, 2 μονάδες 
αυτοφερόμενου εξοπλισμού 
καθαριότητας πεζοδρομίων (Φιλόδημος 
ΙΙ), Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχ/τος 
υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής 
στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη 
υπολείματος ( Φιλόδημος ΙΙ), 
Προμήθεια αυτοκινούμενων 
αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου 
compact) με κάδο συγκέντρωσης 
απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650 
lit και συνοδευτικό εξοπλισμό 
αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών ( 
Φιλόδημος ΙΙ), προϋπολογισμού 
212.096,77 €. 
 



 
     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
     

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 5. 
 

1. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής 

που εκδόθηκε στο όνομα του 

υπαλλήλου Λεοντίτση Παναγιώτη, για 

έκδοση παράβολου κάρτας 

ταχογράφου οδηγού, ποσού 150€. 
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2. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής που 

εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου 

Λεοντίτση Παναγιώτη, για έκδοση 

παράβολου κάρτας ταχογράφου 

οδηγού, ποσού 150€. 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος 

προπληρωμής, ποσού  15.000€, στο 

όνομα της υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανανέωση 

χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του 

μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την 

επικόλληση γραμματοσήμων. 
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4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος 

προπληρωμής, ποσού  15.000€, στο 

όνομα της υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανανέωση 

χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του 

μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την 

επικόλληση γραμματοσήμων. 

7.         

5. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού 

μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ. 

73 

6. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την 

εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού 

μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 

8. 
 
 
 
 
 

7. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  

για την ανανέωση της παροχής 

συνδρομητικών υπηρεσιών 

ενημέρωσης Νομοθεσίας από την 

ηλεκτρονική βάση πληροφοριών 

«Δήμος ΝΕΤ» μέσω διαδικτυακής 

εφαρμογής. 
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8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  

για την ανανέωση της παροχής 

συνδρομητικών υπηρεσιών ενημέρωσης 

Νομοθεσίας από την ηλεκτρονική βάση 

πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ» μέσω 

διαδικτυακής εφαρμογής. 

 

9. 

9. Έγκριση   των τεχνικών προδιαγραφών 

για την ετήσια ανανέωση της παροχής 

συνδρομητικών υπηρεσιών 

ενημέρωσης Πολεοδομικής και 

Κατασκευαστικής Νομοθεσίας από 

ηλεκτρονική βάση πληροφοριών μέσω 

διαδικτύου με τίτλο «Δομική  

Ενημέρωση  Ανώνυμη εκδοτική & 

Εμπορική Εταιρεία». 
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Έγκριση   των τεχνικών προδιαγραφών 

για την ετήσια ανανέωση της παροχής 

συνδρομητικών υπηρεσιών ενημέρωσης 

Πολεοδομικής και Κατασκευαστικής 

Νομοθεσίας από ηλεκτρονική βάση 

πληροφοριών μέσω διαδικτύου με τίτλο 

«Δομική  Ενημέρωση  Ανώνυμη 

εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία». 

 


