
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 37 η / 2018  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
           Προς τα μέλη : 

1. Καρασαββίδη Δημήτριο  
2. Χατζηαντωνίου Ευάγγελο 
3. Αταμιάν Μπέδρο – Εσαή  
4. Zιακούλη Ηλία  
5. Καραστερίου Ευάγγελο  
6. Λοκοβίτη Νικόλαο  
7. Σαραμάντο Δημήτριο  

                                    8. Παπακωνστωντίνου 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 24 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1o: 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.  
 
  
ΘΕΜΑ 2o: 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) 
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έγκριση των εγγράφων της σύμβασης (τεχνική έκθεση, τεχνικές 
προδιαγραφές, προϋπολογισμός, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων), 
δ) καθορισμός όρων του   διαγωνισμού και ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης 
για την προμήθεια.  
 
 
ΘΕΜΑ 3o: 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.  
 
 
ΘΕΜΑ 4o: 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.  
 
 
ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης για επανεξέταση τμηματικής καταβολής 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατόπιν της υπ  αριθ. πρωτ. 17774/17-10-2018 
αίτησης.  
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ  
 

Αντιδήμαρχος  
  Οικονομικού  και Δ.Ε Ωραιοκάστρου 


