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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆έλτα 

(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010) 
Προς 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής: 
1. Καστελιάνος Πέτρος 
2. Μοσχούδης ∆ηµήτριος 
3. Τσιλιµίγκρα Αναστασία 
4. Γλώσσης Γεώργιος 
5. Σκουλαριώτης ∆ηµήτριος 
6. Σταµατάκης Σπυρίδων 
7. Γκλαβέρης Θεόδωρος 
8. Πετρίδης Ανέστης 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Σίνδου, Νικολάου Πλαστήρα 
13, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής, την Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011 και 
ώρα 2:30 µ.µ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Θέµα ηµερήσιας διάταξης : 
 
1. Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης και ψήφιση της πίστωσης της δράσης : «PROJECT 

MANAGER» στα πλαίσια του έργου µε τίτλο : «ACTIONS PROMOTING HEALTH ACCESS & 
PROTECTION OF ROMA POPULATION” και ακρωνύµιο «ROMA ALERT». 

2. Έγκριση ή µη γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης για τις κατατεθείσες ενστάσεις για τη 
προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζοµένων 2011. 

3. Επαναδιαπραγµάτευση µισθώµατος του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων στη Χαλάστρα 
(Φιλιππίδης Αναστάσιος). 

4. Έγκριση εκτέλεσης και απόφαση τρόπου διενέργειας υπηρεσίας-Έγκριση της υπ΄αριθµ. 
16/2011 µελέτης για «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρµογών λογισµικού» 
και καθορισµός όρων διακήρυξης της-Ορισµός επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. 

5. Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 792,49€ για «Ηλεκροφωτισµό 
ακινήτων (νέες παροχές)»-∆ιάθεση σχετικής πίστωσης. 

6. Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 24.377,03€ για «Τοποθέτηση στύλων 
και φωτιστικών σωµάτων»-∆ιάθεση σχετικής πίστωσης. 

7. Έγκριση εκτέλεσης και απόφαση τρόπου διενέργειας υπηρεσίας-Έγκριση της υπ΄αριθµ. 
17/2011 µελέτης για «Εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών-
εκτυπωτών-scanner,plotter του ∆ήµου ∆έλτα» και καθορισµός όρων διακήρυξης της-∆ιάθεσης 
της σχετικής πίστωσης-Ορισµός επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. 

8. Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός όρων 
διακήρυξης για τη «Προµήθεια 3 αιθουσών διδασκαλίας ελαφριάς προκατασκευής στο 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιαβατών», έτους 2011 από το ∆ήµο ∆έλτα. 

9. Έγκριση ή µη πρακτικού διαγωνισµού για «∆ιαµορφώσεις-Αποκαταστάσεις-Συντηρήσεις 
πάρκων και χώρων πρασίνου του ∆ήµου έτους 2011» 

10. Έγκριση διάθεσης και ψήφιση πίστωσης προµηθειών και εργασιών για τις ανάγκες του ∆ήµου. 

1 Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆.∆. Χαλάστρας στη θέση 
Τσίµπου Μαντρί 

02.20.7425.001 100.000,00€ 



 

2 Εργασίες για τη διαµόρφωση του αύλειου χώρου του 
1ου ∆ηµοτικού Ν. Μαγνησίας 

02.30.7321.006 45.000,00€ 

3 ∆ιαµόρφωση πεζοδροµίου στο χώρο εργατικών 
κατοικιών ∆ιαβατών 

02.30.7324.006 45.000,00€ 

4 Ψηφιακή µετατροπή αρχειακού υλικού του ∆ήµου 
(αποδελτίωση τύπου) 

02.15.6117.001 442,80€ 

5 Προµήθεια γεωργικών φαρµάκων 02.35.6693 1.497,25€ 

6 Προµήθεια εξαρτηµάτων άρδευσης γηπέδων 02.25.6662.002 4.109,43€ 

7 Προµήθεια φυτών 02.35.6692 4.904,20€ 

8 Προµήθεια πολυµηχανήµατος laser µε fax 02.30.7131.002 307,50€ 

9 Προµήθεια πρόσθετου εξοπλισµού µηχανηµάτων για 
τον καθορισµό ρεµάτων 

02.35.7131.001 15.000,00€ 

10 Προµήθεια φορητών γεννητριών ρεύµατος 02.20.7135.004 14.760,00€ 

11 Προµήθεια µέσων για πολιτική προστασία και άµυνα 02.30.7135.005 5.055,30€ 

12 Προµήθεια ελαστικών επισώστρων 02.20.6671.004 15.000,00€ 

13 Προµήθεια άλατος για παγετούς-χιονοπτώσεις 02.20.6662.002 12.500,00€ 

14 Προµήθεια ειδών συντήρησης άρδευσης του ∆ήµου 02.35.6662 6.888,00€ 

15 Προµήθεια λιπασµάτων 02.35.6699.001 1.695,00€ 

16 Έξοδα δηµοσίευσης 02.00.6463 84,87€ 
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