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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) :
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2.
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4.
5.
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Γλώσση Γεώργιο
Αλμπάνη Θεοφάνη
Ελευθεριάδου Παρασκευή
Ναζλίδη Χρήστο
Βαμβάκο Ευάγγελο
Σκουλαριώτη Δημήτριο
Χαντέ Αχιλλέα
Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00΄ για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση χορήγησης παράτασης των εργασιών περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στην
περιοχή Τ.Ε.Ι. – Διαμόρφωση οδού Ανδρέα Παπανδρέου της Δ.Κ. Σίνδου (είσοδος Τ.Ε.Ι.)»αρ.
μελέτης 2/2019 .
2. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Συντηρήσεις αγροτικών οδών», με αρ. μελέτης :
05/2020 και ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού.
3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου της υπεύθυνης δήλωσης οψιγενών μεταβολών «προσωρινού
αναδόχου» της ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντηρήσεις –
μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δέλτα».
4. Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
έγκριση εγγράφων σύμβασης, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και συγκρότηση
τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
2020-2021».
5. Έγκριση των πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής του πρώτου και δεύτερου λογαριασμού της
υπ’ αριθ. 5407/2020 σύμβασης για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
6. Ορισμός επιβλέπουσας υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής
υπηρεσίας με τίτλο: «Στατική φύλαξη αμαξοστασίου Δήμου Δέλτα και παρακολούθηση μέσω
καμερών έτους 2019».
7. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2020.
8. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και
παραλαβής υπηρεσιών, του Δήμου Δέλτα.
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