
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 29 η / 2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

           Προς τα μέλη : 
1. Ζιακούλης Ηλίας 
2. Λαζαρίδης Αριστείδης 
3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 
4. Μαρμαρίδης Σταύρος 
5. Τερζής Χρήστος 
6. Ματσουκατίδης Θεόδωρος 
7. Τσακαλίδης Ηρακλής 

                                   8. Παπακωνσταντίνου Γεώργιο 
 
Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 τεύχος Α’) να παραστείτε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό 
κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων 
(ισόγειο), που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 03-10-2019 
πρακτικού, του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ( αρ.μελ. 6/2019, αρ.διακήρυξης 15.133/2019) 
  
ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του  Α΄ Πρακτικού 
(ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς) και Β’ Πρακτικού 
(ελέγχου οικονομικής προσφοράς) του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 
διαγωνισμού, με α/α 75895,1 για την «Προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης – 
απομαγγανίωσης για την ύδρευση του οικισμού Ανθούπολης στη Δ.Κ. Λητής 
Δήμου Ωραιοκάστρου». 
 
ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου της υπ’αρ. 3447/14-
02-2019 σύμβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

   Ωραιόκαστρο 10/10/2019 
Αρ.Πρωτ.  22.401 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής 
Τηλ. Γραμματείας: 2313 304095 

 

Email:  grammateia-oe@oraiokastro.gr 
 



ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του από 06-08-2019 
πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια 
οχήματος μετακίνησης κλιμακίων ιατρών και επαγγελματιών υγείας και 
μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
Δήμου Ωραιοκάστρου (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71312,1). 
  
ΘΕΜΑ 5o:  Λήψη απόφασης για α) έγκριση  της προμήθειας β) επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας γ) έγκριση εγγράφων της σύμβασης 
(ενιαία μελέτη- παρ.7 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016)  δ) καθορισμός όρων 
του ανοιχτού  διαγωνισμού , ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης  και στ) 
ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τη συγκεκριμένη προμήθεια που 
αφορά την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και 
ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων», συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 464.694,85 ευρώ.  
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
 

Αντιδήμαρχος  
       Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και      

Δ.Ε. Ωραιοκάστρου 


