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19η  Τακτική Συνεδρίαση 29 Μαΐου  2020 

Ήμερα Παρασκευή  & ώρα  13.00 

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 8731 / 25.05.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του συνοπτικού διαγωνισμού: 

«Προστασία λουομένων κατοίκων 

του Δήμου μας βάσει του άρθρου 

75 του Ν. 3463/06, 2020», 

προϋπολογισμού μελέτης 

36.240,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

του συνοπτικού διαγωνισμού: 

«Προστασία λουομένων κατοίκων 

του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 

του Ν. 3463/06, 2020», 

προϋπολογισμού μελέτης 

36.240,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 
2. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

της διαδικασίας ανάθεσης 

προμηθειών λόγω κατεπείγοντος 

σύμφωνα με τις  55/ 11-3-2020 και 

64/14-3-2020 Πράξεις  

Νομοθετικού Περιεχομένου 

«κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αφορά σε ανακλαστικά γιλέκα 

και  αναλώσιμες μάσκες με 

βαλβίδα). 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 

της διαδικασίας ανάθεσης 

προμηθειών λόγω κατεπείγοντος 

σύμφωνα με τις  55/ 11-3-2020 και 

64/14-3-2020 Πράξεις  

Νομοθετικού Περιεχομένου 

«κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αφορά σε ανακλαστικά γιλέκα 

και  αναλώσιμες μάσκες με 

βαλβίδα). 

3. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση 

της διαδικασίας ανάθεσης 

προμηθειών λόγω κατεπείγοντος 

σύμφωνα με τις  55/ 11-3-2020 και 

64/14-3-2020 Πράξεις  

Νομοθετικού Περιεχομένου 

«κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αφορά σε  αντισηπτικό υγρό 

τζέλ χεριών του ενός λίτρου και 

σκουφάκια με λάστιχο μιας 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 

της διαδικασίας ανάθεσης 

προμηθειών λόγω κατεπείγοντος 

σύμφωνα με τις  55/ 11-3-2020 και 

64/14-3-2020 Πράξεις  

Νομοθετικού Περιεχομένου 

«κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αφορά σε  αντισηπτικό υγρό 

τζέλ χεριών του ενός λίτρου και 

σκουφάκια με λάστιχο μιας 



 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

χρήσης). 

 

χρήσης). 

 

4. 

Έγκριση συμπληρωματικού 

κωδικού στη πάγια προκαταβολή 

που αφορά τα  Έξοδα για 

φωτοτυπίες και δικαιώματα 

συμβολαίων διαφόρων ακινήτων 

του Δήμου από Υποθηκοφυλακεία 

για το Κτηματολόγιο και λοιπές 

υπηρεσίες. 
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Έγκριση συμπληρωματικού 

κωδικού στη πάγια προκαταβολή 

που αφορά τα  Έξοδα για 

φωτοτυπίες και δικαιώματα 

συμβολαίων διαφόρων ακινήτων 

του Δήμου από Υποθηκοφυλακεία 

για το Κτηματολόγιο και λοιπές 

υπηρεσίες. 

5.έκτ. 

Λήψη απόφασης για την 

κατακύρωση της φανερής 

προφορικής μειοδοτικής 

δημοπρασίας για τη μίσθωση 

ακινήτου για τη στέγαση του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου.  
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Λήψη απόφασης για την 

κατακύρωση της φανερής 

προφορικής μειοδοτικής 

δημοπρασίας για τη μίσθωση 

ακινήτου για τη στέγαση του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου. 


