
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                               ΣΙΝΔΟΣ  4 - 12 - 2020 
                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.  21950                                                                                                                                                    

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 συνεδρίαση την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 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 ΦΑΞ 
2310798143) έως την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 13:00΄. 
 

1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση 
γερανού και για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων». 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 
εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2019». 

3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του «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 αγροτικών οδών», αρ. μελ.: 05/2020. 

4. Άσκηση  ενδίκων μέσων (έφεσης) κατά των:1) υπ' αριθμ.205/2020, 2) υπ' αριθμ.209/2020 και 3) υπ' 
αριθμ.248/2020 αποφάσεων  του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που αφορούν τις υποθέσεις του 
δικηγόρου κ. Νικολάου Αντωνιάδη κατά του  Δήμου Δέλτα». 

5. έγκριση  της υπ’ αριθ. 7/2020 μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου: 
«Ηλεκτροφωτισμός ανοικτών γηπέδων Διαβατών-Σίνδου» και έγκριση διενέργειας δαπάνης. 

6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για τη χρήση των απρόβλεπτων δαπανών και 
της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης συνολικής αξίας μικρότερης του 15% της αρχικής σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 156, Ν. 4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Κυμίνων και 
Ν. Μαλγάρων (ολοκλήρωση ορόφου πολιτιστικού κέντρου Κυμίνων – Ν. Μαλγάρων» Αριθ. Μελ.: 
13/2018. 

7. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: 
«Συντηρήσεις φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών – πεζοδρομίων – κρασπεδώσεων και κατασκευή 
νέων», αρ. μελ. 03/2018. 

8. Έγκριση αποζημίωσης του κ. Γεωργίου Στοϊλη  μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές ζημιές που 
υπέστη το  ΙΧ ιδιοκτησίας του αυτοκίνητο , μετά από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος. 

9. Έγκριση αποζημίωσης του κ. Θεοφίλου Παπαδόπουλου μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές 
ζημιές που υπέστη το  ΙΧ ιδιοκτησίας του αυτοκίνητο , μετά από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώματος. 



 

10. Έγκριση αποζημίωσης του κ. Μιχαήλ Κανάκη μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές ζημιές που 
υπέστη το  ΙΧ ιδιοκτησίας του αυτοκίνητο , μετά από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος. 

11. Έγκριση αποζημίωσης της κας Ελισάβετ Λαβιδα μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές ζημιές που 
υπέστη το  ΙΧ ιδιοκτησίας του αυτοκίνητο , μετά από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος. 

12. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 223.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών -πρόγραμμα  
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- με την τροποποίηση της 64403/5-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο 
“Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» και έγκριση αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα , οικονομικού έτους 2020. 

 
 
 
 
                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           
                                                              
 
                                                            ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


