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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 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 
12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  
 

1. Έγκριση πρακτικού επαναξιολόγησης ηλεκτρονικών φακέλων οικονομικών προσφορών για τον  
διαγωνισμό με τίτλο “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του 
δήμου Δέλτα έτους 2018-επανάληψη” για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 97/2019 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την 
προμήθεια α) τριών απορριμματοφόρων β) ενός καινούριου τετραξονικού φορτηγού γ) δυο (2) 
καινούριων διπλοκάμπινων ανατρεπόμενων μικρών φορτηγών δ) ενός καινούργιου φορτηγού 
οχήματος μικτού φορτίου 19 tn με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου skip-loader (σκαφοφόρος) μετά 
παρελκόμενων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2019 με Α.Π. 1980/4-02-19 διακήρυξη του 
Δημάρχου. 

3. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.πρωτ.28481/24-12-2018 αιτήσεως του κ. 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. 

4. Λήψη απόφασης επί της υπ’αρθ. 766/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 
(Διαδικασία Μικροδιαφορών) που αφορά στην υπόθεση Κωνσταντίνου Λούλια κατά του Δήμου 
Δέλτα. 

5. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια 
υλικών οδοποιίας δ.ε. Εχεδώρου (2019)», αριθ. διακήρυξης 6/2019 και ανάδειξη προσωρινών 
ανάδοχων. 

6. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Διαχείριση 
Μπαζοαπορριμάτων, Χωμάτων και Ογκωδών Απορριμμάτων Δήμου Δέλτα  (2018)» (Διακήρυξη 
Αρ.: 5/12170/27-6-2019) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

7. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών, της Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» , με Αριθ. Μελ. 13/2017. 

8. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠ 67E/2019 – απαλλαγή υπολόγου, στο όνομα της 
υπαλλήλου Βασάκου Αλεξάνδρας του Δημητρίου. 

9. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠ 67E/2019 – απαλλαγή υπολόγου, στο όνομα της 
υπαλλήλου Τσακαλάκη Λαμπρινής του Ιωάννη. 
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