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ΣΙΝΔΟΣ 26 - 3 - 2021 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5796   

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 31 Μαρτίου 2021, ώρα 12:00΄, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών 
οχημάτων». 

2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 200.000,00 € από το πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 
2014-2020” για την προμήθεια πολυμηχανήματος και έγκριση της αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2021. 

3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 599.004,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία 
και Θάλασσα 2014-2020” για την Πράξη «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας στην Δ.Κ. 
Χαλάστρας» και έγκριση  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού 
έτους 2021.                                                                                                                

4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 48.989,92 € από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για την 
Πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την 
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Δέλτα» 
και έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2021. 

5. Έγκριση αποζημιώσεως της κ. Σοφίας Γιακούμογλου μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για 
υλικές ζημιές που υπέστη το υπ' αριθ. ΝΙΧ-2999 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετά από πτώση σε 
λακκούβα του οδοστρώματος. 

6. Λήψη απόφασης επί της υπ' αριθ. 154/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοκητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορά σε αποζημίωση του Δημήτριου Αγιασμένου λόγω 
φθορών του υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΝΗΥ-6698 Ι.Χ.Ε. οχήματός του από λακκούβες. 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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