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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γλώσση Γεώργιο
Αλμπάνη Θεοφάνη
Ελευθεριάδου Παρασκευή
Ναζλίδη Χρήστο
Βαμβάκο Ευάγγελο
Σκουλαριώτη Δημήτριο
Χαντέ Αχιλλέα
Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, ώρα 13:00΄, η οποία θα γίνει δια περιφοράς
κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄/55/11-3-2020), άρθρο
10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», παράγραφος 1.
Συγκεκριμένα, σας αποστέλλουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις εισηγήσεις των θεμάτων με email και παρακαλούμε για την έγκρισή τους ή μη, με αποστολή της απάντησή σας (με e-mail ή με ΦΑΧ
2310798143) έως την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00΄.
Λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον δημόσιο ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη «Στατική φύλαξη αμαξοστασίου Δήμου Δέλτα και
παρακολούθηση μέσω καμερών έτους 2019».
2. Έγκριση υποβολής τροποποιημένου αιτήματος και τεχνικού δελτίου για την χρηματοδότηση της
πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του
Δήμου Δέλτα» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - υπ’αριθμ.
29816/ 18.4.2019 πρόσκληση με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
3. Έγκριση υποβολής τροποποιημένου αιτήματος και τεχνικού δελτίου για την χρηματοδότηση της
πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ
σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δέλτα» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - υπ’ αριθ. 29878/ 18.4.2019
πρόσκληση με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
4. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠ 138/2020 – απαλλαγή υπολόγου.
5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2020 μελέτης για την εκπόνηση της μελέτης: «Σύνταξη/Επικαιροποίηση
Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Δέλτα»,
εκτιμώμενης 201.940,52€ (Καθαρή Αξία) + 48.465,72€ (Φ.Π.Α. 24%) = 250.406,24 € (Συνολική
Αξία).

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και διαφόρων
ανταλλακτικών (αναλώσιμων) για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα».
7. Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω
κατεπείγοντος, έγκριση εγγράφων σύμβασης, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση
και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας
για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοιού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ»,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.331,96 ευρώ.
8. Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω
κατεπείγοντος, έγκριση εγγράφων σύμβασης, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση
και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού
για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε οικισμούς και καταυλισμούς
ΡΟΜΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.274,74 ευρώ.
9. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και συζήτηση επί της αρ. πρ. 6853/28-04-2020
ένστασης του αναδόχου κατά του ΑΠΕ, του έργου: «Ανέγερση Λυκείου Διαβατών», αρ. μελ.
33/2016, αρ. εργ. 02/2017.
10. Λήψη απόφασης περί αποζημιώσεως του Φωτιάδη Γεώργιου του Ισαάκ για την ζημιά που υπέστη
το Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του μετά από πτώση σε λακκούβα.
11. Έγκριση τροποποιημένων εγγράφων σύμβασης για την επανάληψη της διαδικασίας της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, για τα είδη για τα οποία
απέβη άγονη η διαδικασία, για την «Προμήθεια Αντισηπτικών και υγειονομικού υλικού» για την
αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το Δήμο Δέλτα και τα νομικά του
πρόσωπα.
12. Αποδοχή δωρεάς βιοκτόνου προϊόντος για την απολύμανση των χώρων και εγκαταστάσεων του
Δήμου Δέλτα από την εταιρεία Giormanis Chemicals.
13. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2020.
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