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Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης : 13404/ 20.07.2020 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Απόφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Διατύπωση απόψεων επί 
ένστασης της επιχείρησης 
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ ΧΡΟΝΗΣ 
ΑΒΕΕ επί της διαδικασίας απ΄ 
ευθείας ανάθεσης για την παροχή 
υπηρεσιών: Διαγράμμιση 
οδοστρωμάτων σε διάφορες 
οδούς. 
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Διατύπωση απόψεων επί ένστασης 
της επιχείρησης ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ 
ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ επί της διαδικασίας 
απ΄ ευθείας ανάθεσης για την 
παροχή υπηρεσιών: Διαγράμμιση 
οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς. 

2.  

Έγκριση των όρων συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την διενέργεια 
της προμήθειας : Προμήθεια 
γάλακτος 2020-2021 ποσού 
43.466,47€ περιλαμβανομένου 
ΦΠΑ (Δήμος: 27.846,85€ πλέον 
ΦΠΑ, ΔΠΣ: 10.619,05€ πλέον 
ΦΠΑ).  
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Έγκριση των όρων συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την διενέργεια 
της προμήθειας : Προμήθεια 
γάλακτος 2020-2021 ποσού 
43.466,47€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 
(Δήμος: 27.846,85€ πλέον ΦΠΑ, 
ΔΠΣ: 10.619,05€ πλέον ΦΠΑ).  
 

3.  

Λήψη απόφασης για την έγκριση 
διαδικασίας ανάθεσης 
προμηθειών λόγω κατεπείγοντος 
σύμφωνα με τις 55/ 11-3-2020 
καιθ 64/14-3-2020 Πράξεις 
Νομοθετικού Περιεχομένου 
«κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνιση του 
κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης (που αφορά σε 
Προμήθεια Φορητών Η/Υ 
mykeplive- ομάδες 2 και 3). 
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Λήψη απόφασης για την έγκριση 
διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών 
λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με τις 
55/ 11-3-2020 καιθ 64/14-3-2020 
Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνιση του 
κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 
(που αφορά σε Προμήθεια Φορητών 
Η/Υ mykeplive- ομάδες 2 και 3).  

4.  

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» 
προϋπολογισμού 74.400,00 
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Κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» 
προϋπολογισμού 74.400,00 
συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης.  



 
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

συμπ/νου Φ.Π.Α & 
αναθεώρησης.  

 

5.  

Λήψη απόφασης για την 
συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για το έργο 
«Συντήρηση Δημαρχείου και 
πολιτιστικού κέντρου» και για 
την παράταση του χρόνου ισχύος 
των οικονομικών προσφορών 
των συμμετεχόντων.  
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Λήψη απόφασης για την συνέχιση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας για 
το έργο «Συντήρηση Δημαρχείου 
και πολιτιστικού κέντρου» και για 
την παράταση του χρόνου ισχύος 
των οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχόντων.  

6.  

Λήψη Απόφασης για την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την εργασία: «Εργασία 
συντήρησης πρασίνου Δήμου 
2020», πρ/σμού μελέτης 74.386,36 
€, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%.  
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Λήψη Απόφασης για την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την εργασία: «Εργασία συντήρησης 
πρασίνου Δήμου 2020», πρ/σμού 
μελέτης 74.386,36 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%.  


