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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. 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 Τετάρτη 24 Ιουνίου και 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 Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 13:00΄. 
 
Λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 
 
1. ‘Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια ειδών 
οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης» αριθ. διακήρυξης 6/2020 και ανάδειξη προσωρινών ανάδοχων. 
2. Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθ. 2282/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία 
Μικροδιαφορών) κατόπιν άσκησης αγωγής εκ μέρους της εταιρίας CAT ADVERTISING ΑΕ- ΚΑΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ κατά του Δήμου Δέλτα. 
3. Λήψη απόφασης για την άσκηση  ενδίκων μέσων  (έφεση) κατά της υπ' αριθμ.718/2020 απόφασης  του 
A΄ Mονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που αφορά την υπόθεση του Θεοφάνη 
Φιλανδριανού  του Παναγιώτη κατά του  Δήμου Δέλτα. 
4. Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και 
παραλαβής υπηρεσιών, του Δήμου Δέλτα. 
5. Έγκριση επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 12/2018 μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» προϋπολογισμού 333.365,00 € με Φ.Π.Α. 
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
αγροτικής οδού αναδασμού Χαλάστρας από θέση ΝΑΤΟ ΙΙΙ έως δυτικό αντλιοστάσιο» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 
0006183042. 
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 «Εργασίες απολύμανσης δημοτικών κτιρίων και 



 

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη 
διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.759,60 ευρώ. 
 

 
                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           
                                                             
                                                           
 
                                                           ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 


