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ΣΙΝΔΟΣ   16 - 9 - 2022 

                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 17476 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 

(Άρθρο 75 του Ν.3582/2010) 
 

ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη της Επιτροπής 
(Σχετική η υπ’ αριθ. 26/337/11-1-2022 απόφαση Δημάρχου καθώς και η υπ. αριθ. 4/2022 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) : 
1. Ελευθεριάδου Παρασκευή 
2. Ναζλίδη Χρήστο 
3. Βαμβάκο Ευάγγελο 
4. Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο 
5. Γλώσση Γεώργιο 
6. Χαντέ Αχιλλέα 
7. Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο 
8. Σταματάκη Σπυρίδωνα 
 
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010) στο Δημαρχείο 
Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 
θέματα ημερήσιας διάταξης : 
 
1. Έγκριση 1ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση – Αξιολόγηση προσφορών) της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοικτή Διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ», προϋπολογισμού 483.067,03 € και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών 
αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια 
υλικών οδοποιίας Δήμου Δέλτα 2022» αρ. διακ.: 06/2022. 

3. Α. Έγκριση Πρακτικών αξιολόγησης Ηλεκτρονικών (Υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», των προσφορών για την «Προμήθεια ελαστικών 
επίσωτρων και διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα» 
Β. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης μέτρων αυτοκάθαρσης περί αποκλεισμού συμμετοχής 
Οικονομικού φορέα στην ανωτέρω προμήθεια και αποστολή του σχεδίου της Απόφασης στην 
Επιτροπή της παρ.9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 

4. Έγκριση πρακτικών δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δυο 
(2) καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων για τον Δήμο Δέλτα : ενός (1) καινούργιου 
απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 20-22 κ.μ. και ενός (1) καινούργιου 
απορριμματοφόρου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 04/2022 
διακήρυξη. 

5. Έγκριση χρονικής παράτασης της τμηματικής προθεσμίας χρονοδιαγράμματος του Σταδίου 
Β της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Δέλτα». 
Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής επί της πορείας εκπόνησης της μελέτης. 

6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα. 

7. Έγκριση υποβολής μήνυσης για την παράνομη κατάληψη ακινήτων στον παλαιό 
Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την κατάθεσή της. 



 

8. Έγκριση αποζημιώσεως της κας Ραπτοπούλου Μαρίας μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για 
υλικές ζημιές που υπέστη το υπ’ αριθ. ΝΗΧ-7010 ΙΧ αυτοκίνητο, μετά από πτώση σε 
λακκούβα του οδοστρώματος. 

9. Έγκριση αποζημιώσεως του κ. Πανανάκη Ηλία μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές 
ζημιές που υπέστη το υπ’ αριθ. ΝΚΒ-5694 ΙΧ αυτοκίνητο, μετά από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώματος. 

10. Έγκριση του 1οu Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για χρήση των επί έλασσον δαπανών 
και διάθεσης απροβλέπτων (σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 156 Ν.4412/16), του έργου : 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» του Δήμου Δέλτα., αρχικού προϋπολογισμού 
300.000,00 € με το Φ.Π.Α., με Αριθ. Μελ. : 05/2020. 

11. Έγκριση της επικαιροποιημένης υπ’ αριθ. 24/2004 μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή – 
Αναπαλαίωση παραδοσιακού δημοτικού σχολείου Σίνδου και μετατροπή του σε νέο 
δημαρχιακό μέγαρο Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 1.750.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), 
με βάση το Ν. 4782/2021.  

12. Έγκριση παραλαβής του B΄ παραδοτέου της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» για το 1ο Υποέργο/τμήμα: 
«ΣΥΝΤΑΞΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΤΑ». 

13. Έγκριση ωριαίας δαπάνης μηχανημάτων έργου και εργασιών για έκτακτες ανάγκες του 
Δήμου Δέλτα και ορισμός μελών για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής 
διαπραγμάτευσης και παραλαβής  

 
 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


