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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα
(Άρθρο 75 του Ν.3582/2010)
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
(Σχετικές οι υπ’ αριθ. 1265/17329/16-9-2019 και 17984/5-10-2020 αποφάσεις 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 τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Σίνδου, Νικ. Πλαστήρα 13, στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00΄ για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
Λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Καθορισμός όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου, για την κάλυψη
αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα,
για το Β΄ τρίμηνο 2020.
3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ηλεκτρονικών (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικά μειοδότη» για την
«Προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρικών οχημάτων και ενός (1) επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης» και
ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου.
4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβήςπρομηθειών και
παραλαβής υπηρεσιών, του Δήμου Δέλτα.
5. έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2020 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός ανοικτών γηπέδων Διαβατών - Σίνδου».
6. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμέτοχης & οικονομικών
προσφορών, της Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντηρήσεις
αγροτικών οδών», αρ. μελ.: 05/2020.
7. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή - συντήρηση αύλειων
χώρων και βελτίωση προσβασιμότητας σε σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου
Δέλτα», (Αρ. Μελ.: 05/2018).
8. Εξειδίκευση πιστώσεων βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
9. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2020.
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