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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
      ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2                                    ΠΡΟΣ
Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ                                         Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                                                             
  

 ΘΕΜΑ:  « Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ».

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα 

διεξαχθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence, την 26η του μηνός Μαΐου 

του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σύμφωνα με την υπ΄αρ. 

ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ Β΄539)  κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών 

οργάνων με Τηλεδιάσκεψη» όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 429/2020 απόφαση 

(ΦΕΚ Β’ 850), και του άρθρου 75 και ιδιαίτερα της παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α'), για τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΑΡΙΘΜ. 15/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου, 

προϋπολογισμού  48.817,56€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και κατακύρωση 

αποτελεσμάτων αυτού.

2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών με την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ειδών 

τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς της Υπηρεσίας 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π) του 

Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού  19.064,45€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 13% και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

3. Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης χρήσης μηχανήματος έργου για κάλυψη αναγκών του 

Δήμου Λαγκαδά .

4. Έγκριση της υπ’ αρ. 17/2020 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Η.Κ.Ε.Λ με θέμα: «Έγκριση 

ισολογισμού οικονομικού έτους 2019».

5. Έγκριση της υπ’ αρ. 16/2020 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Η.Κ.Ε.Λ με θέμα: «Αναμόρφωση 

πρώτη (1η) του προϋπολογισμού της Δ.Η.Κ.Ε.Λ οικονομικού έτους 2020».
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6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια έξι (6) βυθιζόμενων 

συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους 

συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α., στη Δ.Κ. Λαγκαδά του Δήμου 

Λαγκαδά, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», και 

δυνατότητα κάλυψης από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού.

7. Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση 

της μελέτης και Καθορισμός των όρων διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και 

Συνοδευτικού Εξοπλισμού Δήμου Λαγκαδά» ενδεικτικού προϋπολογισμού 376.000,00€ 

με το Φ.Π.Α 24% και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασίας 

σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας.

8. Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση 

του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και  καθορισμός των όρων διακήρυξης του 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις 

ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 49.996,80€ με το Φ.Π.Α 24%.

                                                                  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                             Αϊβαζίδης Χαράλαμπος
Πίνακας αποδεκτών:
1. Αναστασιάδης Ιωάννης
2. Ανδρεάδου Ελπινίκη
3. Δοϊρανλής Πέτρος
4. Μπάσιας Σταύρος
5. Μπίκας Κωνσταντίνος
6. Πατσιαλάς Αλέξανδρος 
7. Τζανής Μιχαήλ
8. Τζιαμπάζης Θεόδωρος
Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Λαγκαδά
                       κα. Γενική Γραμματέα
                       κ. Αντιδημάρχους Δήμου Λαγκαδά
                       κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά


		ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
	2020-05-22T15:05:59+0300
	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
	ΑΠ:16912




