
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4 η / 2020  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

           Προς τα μέλη :
1. Ζιακούλη Ηλία
2. Λαζαρίδη Αριστείδη
3. Καζαντζίδη Χαράλαμπο
4. Μαρμαρίδη Σταύρο
5. Τερζή Χρήστο
6. Σκαρλάτο Παντελή
7. Τσακαλίδη Ηρακλή

                                   8. Παπακωνσταντίνου Γεώργιο

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να 
παραστείτε στην  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Κομνηνών 76 στην 
ειδική αίθουσα συνεδριάσεων (ισόγειο), που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 
2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη δωρεάς προς την κοινότητα 
Νεοχωρούδας.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων που 
αφορούν την κα Μ. Μπάλλιου.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για έγκριση εκθέσεων ελέγχου (Εσόδων – 
Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Δ΄  τριμήνου 2019.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για α) έγκριση  της προμήθειας  β) επιλογή του 
τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας  γ) έγκριση εγγράφων της σύμβασης 
(τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός,  συγγραφή υποχρεώσεων)  δ) καθορισμός 
όρων του   διαγωνισμού  και ε) επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης   για την 
«Προμήθεια διαμορφωτή γαιών (ισοπεδωτή)του Δ. Ωραιοκάστρου» συνολικού 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

   

ΓΡΑΦΕΙΟ  Οικονομικής Επιτροπής
Τηλ. Γραμματείας: 2313 304095
Email:  grammateia-oe@oraiokastro.gr

Ημερομηνία: 20.02.20

Αρ. Πρωτ: 3266



ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για  εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφοράς 
(Υπόθεση κ. Χ. Γρένδα)

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ' αριθμ. 
152/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από το υπ' αρίθμ. 
πρωτ. 65048/5.12.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του α) Πρακτικού Α΄ 
(Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς) και β) 
Πρακτικού Β΄ (Ελέγχου  - αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς) του 
ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 78343 και θέμα « Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό και ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Ωραιοκάστρου και των Νομικών του Προσώπων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος 

       Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και         
 Δ.Ε. Ωραιοκάστρου


