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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 

(Άρθρα 72, 74 και 75 παρ. 6 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 τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 11/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ. για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού για την α) Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων β) Προμήθεια ενός 
καινούριου τετραξονικού φορτηγού γ) Προμήθεια δύο (2) καινούριων διπλοκάμπινων ανατρεπόμενων 
μικρών φορτηγών δ) Προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού οχήματος μικτού φορτίου 19 tn με 
ανυψωτικό μηχανισμό τύπου SKIP-LOADER (σκαφοφόρος) μετά παρελκομένων. 
2. Έγκριση τροποποίησης της υπ’  αριθ. 207/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον 
επανακαθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου: «Συντηρήσεις- μικροκατασκευές αθλητικών 
εγκαταστάσεων Δήμου Δέλτα»», με Αριθ. Μελέτης : 13/2017. 
3. Έγκριση   αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2018. 
4. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον  δημόσιο ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (2017). 
5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  (έφεσης) κατά της υπ' αριθμ.Α8453//2018 
απόφασης  του ΙΒ΄Mονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που αφορά την υπόθεση 
Θεοπίστης Μασούρα κατά του  Δήμου Δέλτα. 
6. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  (έφεση) κατά της υπ' αριθμ.Α1814/24-8-2018 απόφασης  του 
Α΄(ακυρωτικό)τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, που αφορά την υπόθεση 
Η.ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ-Ε.ΠΑΣΧΟΥΔΗΣ και ΣΥΝ/ΤΕΣ και με το διακριτικό τίτλο «ΓΚΕΟΚΑΤ Ε.Ε» κατά του  
Δήμου Δέλτα. 
7. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 266/2018 απόφασης Ο.Ε. και λήψη εκ νέου απόφασης για παραίτηση από 
την έφεση που ασκήθηκε κατά της υπ. αριθμ. 215/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών). 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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