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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 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00΄ για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
1. Καθορισμός όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Κτηνιατρείου
Δήμου Δέλτα.
2. Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης και χειρισμό της ποινικής υπόθεσης του
δημοτικού υπαλλήλου κ. Αλεξάκη Δημητρίου του Αντωνίου και χειρισμό ποινικής υπόθεσης που
απαιτεί εξειδικευμένη γνώση - εμπειρία και καθορισμός αμοιβής αυτού.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις
φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών – πεζοδρομίων – κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων», αριθ.
μελέτης 03/2018.
4. Έγκριση πρακτικών δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2020» για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα και
των Νομικών Προσώπων του Δήμου» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
5. Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή
του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2018».
6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός μελών
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και τη
φιλοξενία αδέσποτων ζώων στο Δήμο Δέλτα».
7. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και
παραλαβής υπηρεσιών, του Δήμου Δέλτα.
8. Έγκριση κατ’ εξαίρεση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την καθαριότητα των σχολικών
μονάδων, δυνάμει του άρθρου 64 του Ν. 4735/2020.
9. Έγκριση συμμέτοχης του Δήμου Δέλτα στο πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών του
ΟΑΕΔ.
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