
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                               ΣΙΝΔΟΣ  26 - 5 - 2020 
                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.  8315                                                                                                                                                    

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. 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 συνεδρίαση την Δευτέρα 1 Ιουνίου 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 e-
mail και παρακαλούμε για την έγκρισή τους ή μη, με αποστολή της απάντησή σας (με e-mail ή με ΦΑΧ 
2310798143) έως την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00΄. 
 
Λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 
1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6647/23-04-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ περί ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΝΔΟΥ», στο Δήμο Δέλτα, αριθ. Μελ. 15/2016. 
2. Έγκριση χορήγησης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ» Αριθ. Μελ.: 15/2017. 
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», στο Δήμο Δέλτα, Αρ. Μελ.: 05/2018. 

4. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων 
για την «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG». 

5. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/4746/11-03-2020 διακήρυξη του Δημάρχου και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, του 
έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΝΔΟΥ» Αριθ. Μελ.: 15/2016.  

7. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2020. 
8. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις φθορών 

ασφαλτοστρωμένων οδών – πεζοδρομίων – κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων», αρ. μελ. 
03/2018. 



 

9. 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 «Εργασίες απολύμανσης εντός και 
πέριξ των οικισμών και καταυλισμών Ρομά για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19». 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια ενός (1) καινούριου 
καδοπλυντηρίου οχήματος για τον Δήμο Δέλτα». 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υπ’ αριθ. 5254/2020 και 5255/2020 
συμβάσεων της προμήθειας τριών απορριμματοφόρων, ενός καινούριου τετραξονικού φορτηγού 
και ενός καινούργιου φορτηγού οχήματος μικτού φορτίου 19 tn με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου 
skip-loader (σκαφοφόρος) μετά παρελκόμενων για τον δήμο Δέλτα. 

12. Λήψη απόφασης περί αποζημιώσεως της Αλεξούδη Μαρίας του Ελευθέριου για την ζημιά που 
υπέστη το Ι. Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της μετά από πτώση σε λακούβα. 
 

                                                  
                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           
                                                             
                                                           
 
                                                           ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 


