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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 

(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010) 
 

Προς  τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 
1. Βαμβάκος Ευάγγελος 
2. Ζάχος Γρηγόριος 
3. Παππάς Αθανάσιος 
4. Χαλκίδης Δημήτριος 
5. Καλτσίδης Παναγιώτης 
6. Γλώσσης  Γεώργιος 
7. Ρήγας Ιωάννης 
8. Πετρίδης Ανέστης 

 
Σας προσκαλώ  σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 
 
 
1. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 12/2016 μελέτης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διαχείριση 

μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα (νέα σύμβαση)», 
τρόπος εκτέλεσης αυτής.  

2. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και 
ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) σαρώθρων για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα.  

3. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και 
ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού καλαθοφόρου ανυψωτικής ικανότητας 15 
μέτρων και ενός (1) φορτηγού καλαθοφόρου ανυψωτικής ικανότητας 13 μέτρων για τις ανάγκες του 
Δήμου Δέλτα.  

4. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό στο Ο.Τ. Γ252, της επέκτασης του 
ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας, στην ιδιοκτησία 0401022 στην οποία οφείλεται 
αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης και  λόγω προσκύρωσης από το Δήμο Δέλτα (υπ΄ αριθ. 89 Πράξη 
Εφαρμογής).  

5. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό στο Ο.Τ. Γ252, της επέκτασης του 
ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας, στην ιδιοκτησία 0401022 στην οποία οφείλεται 
αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης και  λόγω προσκύρωσης από το Δήμο Δέλτα (υπ΄ αριθ. 89/24 
Πράξη Εφαρμογής). 

6. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό στο Ο.Τ. Γ246, της επέκτασης του 
ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας, στην ιδιοκτησία 0401001 στην οποία οφείλεται 
αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης και  λόγω προσκύρωσης από το Δήμο Δέλτα (υπ΄ αριθ. 89 Πράξη 
Εφαρμογής). 

7. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.  
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