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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. Ζάχος Γρηγόριος 
2. Γουρουνίδης Φίλιππος  
3. Χαλκίδης Δημήτριος 
4. Μπαλλογιάννη Ελένη  
5. Βαμβάκος Ευάγγελος  
6. Γλώσσης  Γεώργιος 
7. Ρήγας Ιωάννης 
8. Κουκούλη Κυριακή 

 
 
Σας προσκαλώ  σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
 
1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 4.436,22 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Καζλάρη Ιωάννη του Αθανασίου. 
2. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 293,07 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Τσακαλάκη Λαμπρινής του Ιωάννη. 
3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 293,07 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Χαζαράκη Θεόκριτου του Χρήστου. 
4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 55,22 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Σιδηροπούλου Πολυξένη του Γεωργίου. 
5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 19.808,55 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Σταμάτη Δημητρίου του Γεωργίου. 
6. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 7.763,39 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Πολύζου Κωνσταντίνου του Ιωάννη. 
7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.965,94 €  στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Παπαδογιάννη Αντώνιου του Εμμανουήλ. 
8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 293,21 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Τσάνταλη Δημήτριου του Βασιλείου. 
9. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 293,21 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Τσαρούχα Ελένη του Αυγερινού. 
10. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 3.437,60 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνου του Γεωργίου. 
11. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.329,75 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Παπαγεωργίου Φωτεινή του Δημητρίου. 
12. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 5.835,50 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 

Γκιδίνη Κωνσταντίνου του Γεωργίου. 



 

13. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 150,00 € στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, 
Ζαβαροπούλου Καλλιόπη του Νικολάου. 

14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός 
επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Έρευνα – Συγγραφή – 
Εκτύπωση Ιστορικού Έργου για την Τοπική, Αυτοδιοικητική Ιστορία του Δήμου Δέλτα». 

15. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση 
οχημάτων και μηχανήματων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2018, αριθ. διακήρυξης 1/2018 και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου. 

16. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό προσκυρούμενης έκτασης στην υπ’ 
αριθμ. 0303022  ιδιοκτησία στο Ο.Τ Γ282  που προέκυψε από την υπ΄αριθμ. 89/26 διορθωτική πράξη 
εφαρμογής  (πολεοδομική μελέτη επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας). 

17. Έγκριση καθορισμού  τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό εκτάσεων εισφοράς γης που 
μετατράπηκαν σε χρήμα από την υπ’ αριθμ.  89/26 Πράξη Εφαρμογής στο Οικοδομικό Τετράγωνο 
Γ282 της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας. 

18. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  (έφεση) κατά της υπ' αριθμ.4598/2017 
απόφασης  του Ζ΄Mονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,που αφορά την υπόθεση 
Πέτρου Αραμπατζόγλου κατά του  Δήμου Δέλτα.Ψήφιση πίστωσης. 

19. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.5851/5-3-2015 αιτήσεως της κας Βιργινίας Χαλβατζή του 
Στυλιανού προς το Δήμο Δέλτα, περί αποζημιώσεως της μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές 
ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο της, μετά από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος. 

20. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ.364/8-1-2015 αιτήσεως του κου Τακφορίδη Δημητρίου  του 
Κωνσταντίνου προς το Δήμο Δέλτα, περί αποζημιώσεως του μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για 
υλικές ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο του, μετά από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος. 

21. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων.   
22. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.   
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

      Παππάς Αθανάσιος 


