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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γλώσση Γεώργιο
Αλμπάνη Θεοφάνη
Ελευθεριάδου Παρασκευή
Ναζλίδη Χρήστο
Βαμβάκο Ευάγγελο
Σκουλαριώτη Δημήτριο
Χαντέ Αχιλλέα
Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, 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 2 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 13:00΄.
1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Εκτέλεση προγράμματος για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων στο
Δήμο Δέλτα και κατακύρωση του διαγωνισμού.
2. Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού αξιολόγησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας
μοριακού test ανίχνευσης covid 19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Δέλτα» και
κατακύρωση αυτής.
3. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης (ένορκη βεβαίωση) του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και τη φιλοξενία
αδέσποτων ζώων στο Δήμο Δέλτα».
4. Ορισμός δικηγόρου προς υπεράσπιση του αρμόδιου για την περισυλλογή αδέσποτων κ.
Αντιδημάρχου και αρμόδιου υπαλλήλου του Δήμου Δέλτα «προκαταρκτική εξέταση και τυχόν
εκδίκαση ποινικής υπόθεσης μετά την τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης».
5. Πρόσληψη οκτώ (8) υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, για την καθαριότητα των
σχολικών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4735/2020.
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