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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1917   

 
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 η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, 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), την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:00΄, για συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

1. Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια-τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χάρων του Δήμου Δέλτα». 

2. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Εκτέλεση προγράμματος για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων στο 
Δήμο Δέλτα  και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

3. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 2582/13-2-2019  αιτήσεως του κ. Κωνσταντίνου 
Σαρηγιαννίδη προς το Δήμο Δέλτα, περί αποζημιώσεως της μέσω εξώδικου συμβιβασμού, 
για υλικές ζημιές που υπέστη το υπ’ αριθ. ΝΗΕ 8279  ΙΧ  αυτοκίνητο, μετά από πτώση σε 
λακκούβα του οδοστρώματος». 

4. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 2262/7-2-2019  αιτήσεως της κας Στυλιανής Ναρίδου 
προς το Δήμο Δέλτα, περί αποζημιώσεως της μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές 
ζημιές που υπέστη το υπ’ αριθ. ΝΙΥ 8757 ΙΧ  αυτοκίνητο, μετά από πτώση σε λακκούβα του 
οδοστρώματος». 

5. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 12707/7-6-2018  αιτήσεως του κ. Δημήτριου Μόσχου 
προς το Δήμο Δέλτα, περί αποζημιώσεως της μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές 
ζημιές που υπέστη το υπ’ αριθ. ΕΕΝ 8048 ΙΧ  αυτοκίνητο, μετά από πτώση σε λακκούβα 
του οδοστρώματος». 

6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα έως 5 Ιουλίου 2021, για την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω της σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 (N. 4745/20 άρθρο 74 παρ. 2, 
όπως αντικαταστάθηκε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με το άρθρο 175 του Ν. 
4764/20 (ΦΕΚ 256/23-12-2020 τεύχος Α΄).  
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