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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 10 Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
1. Ανάκληση απόφασης 106/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα και επανεξέταση της 

υπ’αριθμ. 15921/13-06-2016 ένσταση της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΓΡΑΒΑΝΗ Α.Ε.» 

2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική 
οδοποιία Δήμου Δέλτα», Αριθ. Μελέτης 14/2016. 

3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και κατακύρωση για την «Προμήθεια 
υγρών καυσίμων 2016-2017» για τον Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού. 

4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου  διαγωνισμού της υπ’ αρ. 
9/13446/2016 διακήρυξης του Δήμου Δέλτα για την «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 
1.100 λίτρων» και έγκριση τροποποίησης των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών για την «Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων». 

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή Νέων παιδικών χαρών – Ανακατασκευή 
παλαιών» με αρ. μελ. 38/2015. 

6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης 
και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης – ειδών (μικροαντικειμένων) γραφείου» 
για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα. 

7. Καθορισμός όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την αποθήκευση υλικών & εξοπλισμού του 
Τμήματος  Καθαριότητας & Πρασίνου  στη Δ.Κ.Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα. 

8. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση 
Παιδικού Σταθμού Σίνδου», αριθ. Μελέτης 15/2016. 

9. Έγκριση καθορισμού  τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό εκτάσεων εισφοράς γης που 
μετατράπηκαν σε χρήμα από την υπ’ αριθμ.  89 Πράξη Εφαρμογής στα Οικοδομικό Τετράγωνο 
Γ315 και Γ320 της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας. 

10. "Παροχή εντολής ,νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  για την 
παράσταση αυτού κατά τη συζήτηση, των υπ΄αρ.κατ.6080/13-7-2016 ασφαλιστικών μέτρων νομής 
της "ΑΘ.ΔΟΚΤΟΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α.Ε" κατά του Δήμου Δέλτα, στη 
δικάσιμο  της 12-8-2016 και σε κάθε άλλη μετ' αναβολής συζήτηση». 

11. «Δικαστικός συμβιβασμός στην υπόθεση «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» κατά Δήμου 
Δέλτα ( υπ' αριθμ. 13828/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης). Ορισμός 
Δικηγόρου.»   



 

12. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.   
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

      Λιούλιας Στέφανος 


