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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα
(Άρθρα 72, 74 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010)
Προς
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
Βαμβάκος Ευάγγελος
Καμανάς Δημήτριος
Χαλκίδης Δημήτριος
Γουρουνίδης Φίλιππος
Μπαλλογιάννη Ελένη
Γλώσσης Γεώργιος
Κουκούλη Κυριακή
Ρήγας Ιωάννης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00
μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 2282/2018
απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης(Διαδικασία μικροδιαφορών) που αφορά στην
υπόθεση ΚΑΤ Α.Ε. Διαφημίσεων κατά του Δήμου.
2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 315/2019
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης(κατόπιν άσκησης
αγωγής) που αφορά στην υπόθεση Ιωάννη Παπαδόπουλου κατά του Δήμου.
3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 1515/2019 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης(Διαδικασία μικροδιαφορών) που αφορά στην υπόθεση Σ. & Α.
Μαμαδάς Α.Ε. κατά του Δήμου.
4. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού
για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2018» με αριθ. Διακ.: 12/25119/16-11-2018 και αποκλεισμός προσωρινού
αναδόχου.
5. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων για τον δημόσιο ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» .
6. Εκκαθάριση της δαπάνης που αφορά τη Σύμβαση: ‘Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου
Δέλτα.’
7. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω του ορίου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Β) ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ Γ) ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δ) ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 19 TN ΜΕ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΤΥΠΟΥ
SKIP-LOADER
(ΣΚΑΦΟΦΟΡΟΣ)
ΜΕΤΑ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2019 με Α.Π. 1980/4-2-19 διακήρυξη του
Δημάρχου.
8. Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του
Δήμου Δέλτα.

9. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση
οχημάτων και μηχανήματων του δήμου Δέλτα για το έτος 2019, αριθ. διακήρυξης 2/2019 και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Άσκηση ενδίκων μέσων(ανακοπής)του Δήμου Δέλτα κατά της υπ’ αρίθμ.359/2019 απόφασης
διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης (υπόθεση Τερζίδου
Γεωργίας κατά Δήμου Δέλτα).Εκτέλεση της απόφασης.
11. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.πρωτ.1459 /24-1-2019 αιτήσεως του κου Βαιτσίδη
Παναγιώτη του Γεωργίου προς το Δήμο Δέλτα, περί αποζημιώσεως του μέσω εξώδικου
συμβιβασμού, για υλικές ζημιές που υπέστη το ΙΧ ιδιοκτησίας του αυτοκίνητο , μετά από πτώση
σε λακκούβα του οδοστρώματος.
12. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.πρωτ.28509/24-12-2018 αιτήσεως της κας Μαρίνας Ζακαλκά
του Βασιλείου προς το Δήμο Δέλτα, περί αποζημιώσεως της μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για
υλικές ζημιές που υπέστη ΙΧ ιδιοκτησίας της αυτοκίνητο , μετά από πτώση σε λακκούβα του
οδοστρώματος.
13. Έγκριση του πρακτικού της Φανερής Πλειοδοτικής και Προφορικής δημοπρασίας για την
μακροχρόνια εκμίσθωση τμήματος του υπ' αριθ. 672 αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας
Κυμίνων, για την εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής (παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας) από βιοαέριο, σε ζώνη(Ζ3) παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής της
Δημοτικής Κοινότητας Κυμίνων, Δήμου Δέλτα.
14. Συνομολόγηση στην υπ. αριθμ. 6702/10-4-2019 αίτηση αναστολής της Α.ΕΕ Χάλυβος Α.Ε. λόγω
της απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών(Πρακτικό 12-32019).
15. Αποδοχή δωρεάς ποσού από τα Ελληνικά Πετρέλαια για τη συντήρηση του 2ου Δημοτικού
σχολείου και άυλειου χώρου στη Δ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Δέλτα.
16. Σύνταξη νέου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του δημόσιου διαγωνισμού για τη κατασκευή
του δημοσίου έργου «Αναπαλαίωση παραδοσιακού δημοτικού σχολείου και μετατροπή του σε
νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Δ.Δέλτα» σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 381/2019 απόφαση του 8ου
κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.
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