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Αρ. 
Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 
Απόφασης 

Αποτέλεσμα 

 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Καθορισμός όρων διακήρυξης, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής 
δημοπρασίας για αγορά ακινήτου από τον Δήμο μας, στην περιοχή 
Παλαιοκάστρου της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου. 

 

277 

 

Ομόφωνα 

2 Λήψη απόφασης για 1) έγκριση του από  23-10-2018  2ου πρακτικού 
ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για το έργο: 
«Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» και 2) κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη 
«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  με ποσοστό μέσης έκπτωσης 
56,28 %. 

278 Ομόφωνα 

3 Λήψη απόφασης για 1) έγκριση του από  23-10-2018  2ου πρακτικού 
ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για το 
έργο:»ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2018 -2019» και 2) κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη 
«ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   με 
ποσοστό μέσης έκπτωσης 65,22 %. 

279 Ομόφωνα 

 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για α) έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια Αλατιού» ποσού 40.553,12 ευρώ, β) έγκριση επιλογής του 
τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, γ) έγκριση εγγράφων της 
σύμβασης (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός, 
γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων), δ) καθορισμό όρων του 
διαγωνισμού και ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης για την προμήθεια 
αλατιού ποσού 40.553,12 ευρώ. 

 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

2 Λήψη απόφασης για α) έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την 
προμήθεια μηχανημάτων έργου για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 
β) επιλογή του τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας (Διεθνής 
Διαγωνισμός), γ) έγκριση των εγγράφων της σύμβασης (τεχνική 

 ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 



έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός, γενική και ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων), δ) καθορισμός όρων του   διαγωνισμού και 
ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης για την προμήθεια. 

3 Λήψη απόφασης για α) έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
(ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΔΗ.ΚΕ.Ω. ΚΑΙ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», β) 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας, γ) έγκριση των 
εγγράφων της σύμβασης (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισμός, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων), δ) 
καθορισμό όρων του διαγωνισμού   
ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης για την προμήθεια. 

280 Ομόφωνα 

4 Τροποποίηση της υπ  αριθ. 105/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής για αλλαγή μέλους στην επιτροπή αξιολόγησης & 
γνωμοδότησης για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 
118 του Ν. 4412/2016. 

281 Ομόφωνα 

5 Λήψη απόφασης για επανεξέταση τμηματικής καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατόπιν της υπ  αριθ. πρωτ. 17774/17-10-
2018 αίτησης. 

282 Ομόφωνα 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,24-10-2018 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  KOΪΤΣΙΔΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


