ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2

Λαγκαδάς 23.08.2019

Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
(λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος – προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών
ημερομηνιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου), που θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (περ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) την 26η του μηνός
Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη
απόφασης των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΑΡ. 28/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1. α) έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, β) έγκριση
τoυ τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και γ) καθορισμός των όρων διακήρυξης του
ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών
τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά και της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης

Αθλητισμού–

Παιδείας

(Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.),

ενδεικτικού

προϋπολογισμού

189.841,47 € με το Φ.Π.Α. 13%.
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και πρακτικού
ελέγχου συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για
τη επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες διαχείρισης, περίθαλψης,
περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Λαγκαδά»,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.975,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατ
κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.
3. Έγκριση

πρακτικού

ελέγχου

και

αξιολόγησης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

του

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της
«προμήθειας εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά»,
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ενδεικτικού προϋπολογισμού 166.703,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και
κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.
4. Έγκριση

πρακτικού

ελέγχου

και

αξιολόγησης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

του

επαναληπτικού ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή
αναδόχου της «προμήθειας οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης
συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης του δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού
προϋπολογισμού

74.400,00

€

συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ

24%

και

αποτελεσμάτων αυτού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεωργιάδης Ευστάθιος
Πίνακας αποδεκτών:
1. Αϊναλής Χρήστος
2. Γρούσκος Τριαντάφυλλος
3. Δημητρίου Κωνσταντίνος
4. Καλαϊτζής Άγγελος
5. Μάρκου Δημήτριος
6. Μήττας Γεώργιος
7. Στόιος Ηλίας
8. Ταυρίδου Μαρία
Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Λαγκαδά
κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Λαγκαδά
κ. Αντιδημάρχους Δήμου Λαγκαδά
κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά
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κατακύρωση

