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ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 14-9-2018
Αρ. Πρωτοκόλλου : 15481

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 32 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 19 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o: 11η Αναμόρφωση Εσόδων - Εξόδων Προϋπολογισμού 2018 (Αρ.
Πρωτ. 457/14-9-2018).

ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 13-09-2018 πρακτικού,
του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού με αριθμό 12563/20-07-2018 για την
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου
και των νομικών προσώπων» (ΔΟΠΠΑΩ, ΔΗΚΕΩ, Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή).

ΘΕΜΑ 3o: Λήψη απόφασης για α) έγκριση επιλογή του τρόπου εκτέλεσης
της υπηρεσίας «Εργασίες αποχιονισμού των οδών των Δ.Ε. του Δήμου
Ωραιοκάστρου» Π/Υ 34.323,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, β)
καθορισμός όρων του διαγωνισμού και γ) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης
για την υπηρεσία «Εργασίες αποχιονισμού των οδών των Δ.Ε. του Δήμου
Ωραιοκάστρου» Π/Υ 34.323,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4o: Λήψη απόφασης για 1) την έγκριση του από 14-09-2018 1ου
πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της
επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή - συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου» και 2) την ανάθεση της
σύμβασης στη μειοδότρια εταιρεία.
ΘΕΜΑ 5o: Λήψη απόφασης για 1) την έγκριση του από 17-09-2018
πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ» και 2) την ανάθεση της σύμβασης
μειοδότρια εταιρεία.
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ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης για 1) την έγκριση του από 18-09-2018 1ου
πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της
επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 -2019» και 2) την ανάθεση της
σύμβασης στη μειοδότρια εταιρεία.
ΘΕΜΑ 7o: Αξιολόγηση των προσφορών ως προς τη σύναψη δανείου για την
χρηματοδότηση της προμήθειας Μηχανημάτων Έργου στο πλαίσιο του
προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και λήψη
απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (περίπτωση στ΄ παρ 1
άρθρο 72 Ν. 3852/10).

ΘΕΜΑ 8o: Νέα απόφαση σχετικά με τον καθορισμό όρων του διαγωνισμού
«Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου
«Aqua-lity».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος
Οικονομικού και Δ.Ε Ωραιοκάστρου

