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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 
(Άρθρα 72, 74 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010)   

  
Προς  τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. Βαμβάκος Ευάγγελος 
2. Καμανάς Δημήτριος 
3. Χαλκίδης Δημήτριος 
4. Γουρουνίδης Φίλιππος  
5. Μπαλλογιάννη Ελένη  
6. Γλώσσης  Γεώργιος 
7. Κουκούλη Κυριακή 
8. 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 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 
μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 

1. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. 
Εχεδώρου (2019)». 

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής 
διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
«προμήθεια μηχανήματος έργου – καδοπλυντηρίου». 

3. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2019. 
4. Έγκριση καθορισμού  τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό εκτάσεων εισφοράς γης που 

μετατράπηκαν σε χρήμα από την υπ’ αριθμ.  89 Πράξη Εφαρμογής  στα Οικοδομικά Τετράγωνα 
Γ338 και Γ354 της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας. 

5. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό  προσκυρούμενης έκτασης στην 
υπ’ αριθμ. 0401004  ιδιοκτησία στο Ο.Τ Γ246  που προέκυψε από την υπ΄αριθμ. 89/91 
διορθωτική πράξη εφαρμογής   του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας. 

6. Έγκριση καθορισμού  τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό εκτάσεων εισφοράς γης που 
μετατράπηκαν σε χρήμα από την υπ’ αριθμ.  89/91 διορθωτική Πράξη Εφαρμογής  στο 
Οικοδομικό Τετράγωνο Γ246 της επέκτασης, του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου 
Ιωνίας. 

7. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση 
της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δέλτα 2019-2020». 

8. Καθορισμός όρων διακύρηξης για την εκμίσθωση τμήματος του υπ΄αριθ. 1322 αγροτεμαχίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Κυμίνων, εκτάσεως 500,00 τ.μ. για την τοποθέτηση κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας. 

9. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.πρωτ.8666 /18-4-2018 αιτήσεως του κου Ευθυμίου Μαρίνου     
του  Ηλία 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. 

10. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.πρωτ.7650/22-4-2019 αιτήσεως της κας Τζωρτζίδου 
Μαργαρίτας του Αλέξανδρου  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. 



 

11. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.πρωτ.5766 /13-3-2018 αιτήσεως του κου Μπαρμπαρέζου 
Αναστάσιου    του  Θεοδώρου 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.28481/24-12-2018 αιτήσεως του κου Μαγόπουλου 
Σπύρου  του  Δημητρίου 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. 
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