
 

                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 
 (Άρθρο 75 του Ν.3582/2010) 

 
 ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη της Επιτροπής 

 (Σχετική η υπ. αριθ. 1265/17329/16-9-2019 απόφαση Δημάρχου καθώς και η υπ. αριθ. 129/2019 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) :  

1. Γλώσση Γεώργιο 
2. Αλμπάνη Θεοφάνη 
3. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
4. Ναζλίδη Χρήστο   
5. Βαμβάκο Ευάγγελο 
6. Σκουλαριώτη Δημήτριο 
7. Χαντέ Αχιλλέα 
8. Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο                                                     

Σας προσκαλώ  σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :  

1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον  δημόσιο ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 
– ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ». 

2. Έγκριση του πρακτικού της Φανερής Πλειοδοτικής και Προφορικής  δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση τμήματος του  υπ. αριθ. 1322 αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυμίνων, 
εκτάσεως 500,00 τ.μ., για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. 

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού για την «προμήθεια — τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Δέλτα». 

4. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικών και οριστικών παραλαβών προμηθειών και υπηρεσιών, του 
Δήμου Δέλτα. 

5. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ». 

6. Έγκριση διόρθωσης - διαγραφής εγγραφών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του 
Καλαϊτζίδη Δημήτριου.  

7. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά της υπ. αρίθ.1822/2019 απόφασης διαταγής πληρωμής που 
εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης (υπόθεση Μαρίας Γεωργίου κατά Δήμου Δέλτα). 

8. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα 
έτους 2018» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2019 με Α.Π. 6296/04-04-19 διακήρυξη του Δημάρχου. 

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής 
διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «προμήθεια 
ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG». 

10. Εξειδίκευση πιστώσεων βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 
11.  Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και 

παραλαβής υπηρεσιών, του Δήμου Δέλτα.  
 
                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           
                                                           ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                                 ΣΙΝΔΟΣ  27-11-2019 
                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ. 23182                                                                                                                                                          


