
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                               ΣΙΝΔΟΣ  7 - 12 - 2020 
                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.    22178                                                                                                                                                  

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 Παρασκευή 11 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 Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 13:00΄. 

1. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εκτέλεση 
προγράμματος για την περίθαλψη αδέσποτων ζωών στο Δήμο Δέλτα» και ανάδειξη προσωρινών 
ανάδοχων. 

2. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας «Τμήμα 1: Τρία 
απορριμματοφόρα οχήματα, το τμήμα 2: ένα καινούριό τετραξονικο φορτηγό και το Τμήμα 4: Ένα 
καινούργιο φορτηγό όχημα μικτού φορτίου 19 tn με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου SKIP-LOADER 
(σκαφοφόρος) μετά παρελκομένων της προμήθειας α) τριών απορριμματοφόρων β) ενός καινούριου 
τετραξονικού φορτηγού γ) δυο (2) καινούριων διπλοκάμπινων ανατρεπόμενων μικρών φορτηγών δ) 
ενός καινούργιου φορτηγού οχήματος μικτού φορτίου 19 tn με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου skip-
loader (σκαφοφόρος) μετά παρελκόμενων για τον Δήμο Δέλτα». 

3. Εκτέλεση της υπ’ αριθ. 1928/2020 απόφασης του I’ Moνομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης (υπόθεση 1.Αθανασίου Καρυπίδη του Αναστασίου 2.Γεωργίας Καρυπίδου του 
Αθανασίου κατά Δήμου Δέλτα)». 

4. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και 
παραλαβής υπηρεσιών, του Δήμου Δέλτα. 

5. Καθορισμός Δημοτικού Τέλους Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας Δήμου Δέλτα, για το έτος 2021. 
6. Καθορισμός Τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Δέλτα, για το έτος 2021. 
7. Καθορισμός Συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων επιτρεπόμενης χρήσης, οικονομικού 

έτους 2021. 
8. Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης, οικονομικού έτους 2021. 
 
 
                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ           
                                                              
 
                                                            ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


