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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4835
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 Παρασκευή 19 Μαρτίου 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 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, ώρα 13:00΄.
1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2021.
2. Έγκριση αποζημιώσεως του κ. Αχιλλέα Λιαπάκη μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές
ζημιές που υπέστη το υπ’ αριθ. ΙΡΚ-7345 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετά από πτώση σε λακκούβα
του οδοστρώματος.
3. Έγκριση αποζημιώσεως του κ. Αθανασίου Αρβανίτη μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για
υλικές ζημιές που υπέστη το υπ’ αριθ. ΚΝΤ-3329 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετά από πτώση σε
λακκούβα του οδοστρώματος.
4. Έγκριση αποζημιώσεως του κ. Αθανασίου Τολιόπουλου μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για
υλικές ζημιές που υπέστη η υπ’ αριθ. ΚΑΧ-410 μοτοσυκλέτα, μετά από πτώση σε λακκούβα
του οδοστρώματος.
5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση «Καινοτόμες Δράσεις με
τους πολίτες» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & Καινοτόμες
Δράσεις 2020» του Πράσινου Ταμείου, μέσω σύμπραξης μεταξύ του Δήμου Δέλτα και της
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΝΤΙΓΟΝΗ».
6. Έγκριση διόρθωσης Χρηματικού Καταλόγου υπ. Αριθ. 5/2021.
7. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου
έτους 2021, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
8. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 - 2025".
9. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό στα Ο.Τ 200, 226, 230, 231,
236 και 237 της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου της Βόρειας και Δυτικής επέκτασης
Σίνδου, ιδιοκτησία 0101001 στην οποία οφείλεται αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης από το
Δήμο ( υπ’ αριθ. 95 Πράξη Εφαρμογής με τις διορθώσεις της).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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