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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 22
Νοεµβρίου 2011 και ώρα 2:30 µ.µ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Θέµα ηµερήσιας διάταξης :
1. Εξώδικος συµβιβασµός επί της υπ΄αριθµ. 5786/2011 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης που εκδόθηκε κατόπιν ασκήσεως και συζητήσεως της
µε αριθµ. κατάθεσης 1506/2011 αγωγής της «HAPPY DAYS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» κατά πρώην ∆ήµου
Εχεδώρου και νυν ∆ήµου ∆έλτα.
2. Καθορισµός τιµής µονάδας µε εξώδικο συµβιβασµό εκτάσεων εισφοράς γης που
µετατράπηκαν σε χρήµα από την υπ΄αριθµ.95/2 διορθωτική Πράξη Εφαρµογής
στο Ο.Τ. Γ194 (Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης Βόρειας και ∆υτικής περιοχής
∆ηµ. Κοινότητας Σίνδου, της ∆ηµ. Ενότητας Εχεδώρου του ∆ήµου ∆έλτα).
3. Καθορισµός τιµής µονάδας προσκυρούµενης έκτασης στην υπ΄αριθµ. 0202058
ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ194 της πολεοδοµικής µελέτης επέκτασης Βόρειας και
∆υτικής περιοχής της ∆ηµ. Κοινότητας Σίνδου, της ∆ηµ. Ενότητας Εχεδώρου του
∆ήµου ∆έλτα (υπ΄αριθµ. 95 Πράξη Εφαρµογής).
4. Έγκριση της 42/2011 µελέτης µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες για την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας και ΄Αµυνας του ∆ήµου
∆έλτα» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
5. Έγκριση της µελέτης µε τίτλο «Σύνταξη τεχνικών δελτίων και οικονοµοτεχνική
µελέτη για αποχετευτικά δίκτυα ∆.∆. Κυµίνων-Μαλγάρων του ∆ήµου ∆έλτα.
6. Έγκριση της µελέτης µε τίτλο «Σύνταξη πράξεων ελέγχου και επικαιροποίησης
µελετών τεχνικού έργου κατασκευής αποχετευτικών δικτύων ∆∆ ΚυµίνωνΜαλγάρων του ∆ήµου ∆έλτα βάσει της αριθµ.αποφ. 20554/ΕΥΣ3430/2010.
7. Καθορισµός όρων διακήρυξης µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση «Γραφείου
Ενηµέρωσης για την απασχόληση και την Επιχειρηµατικότητα στο ∆ήµο ∆έλτα».
8. Έγκριση διάθεσης και ψήφιση πίστωσης προµηθειών και εργασιών για τις
ανάγκες του ∆ήµου.
1

Προµήθεια εξαρτηµάτων άρδευσης γηπέδων
για το ∆ήµο ∆έλτα

02.25.6662.002

2.029,50€

2

Προµήθεια ειδών συντήρησης άρδευσης για
το ∆ήµο ∆έλτα

02.35.6662

4.182,00€

4

Κρασπεδώσεις στην επέκταση ∆ιαβατών-Ν.
Μαγνησίας

02.30.7324.011

7.812,11€

4

Προµήθεια κεραιών διασύνδεσης κτιρίων

02.10.7135.005

2.460,00€

5

Προµήθεια εξαρτηµάτων ύδρευσης

02.25.6662.003

2.496,90€

6

Προµήθεια σχαρών για φρεάτια οµβρίων

02.25.6662.001

14.962,95€

7

Συµµετοχή
στην
αστική
εταιρία
µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία
ECOCITY

02.10.7518.002

1.300,00€

8

∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και
συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια

02.00.6073.001

2.952,00€
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