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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 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 Τρίτη 6 Απριλίου 2021, ώρα 12:00΄, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και
ορισμός επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση
οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2021» .
2. Έγκριση παραχώρησης στην ΔΕΥΑΔΔ εξοπλισμού πληροφορικής.
3. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του 9ου λογαριασμού της υπ’
αριθ. 5407/2020 σύμβασης για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
4. Λήψη απόφασης για την παραίτηση ενώπιον του ΣτΕ, από του υπ' αριθ.κατ.1006/2019
δικογράφου της αίτησης ακύρωσης του Δήμου Δέλτα κατά Ελληνικού Δημοσίου και κατά για
την ακύρωση, της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104/24-01-2019)
αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας
τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει, κατά το μέρος
που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τους ΟΤΑ Α' βαθμού.
5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 397.066,60 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία
και Θάλασσα 2014-2020” για την Πράξη «Ανάπλαση του πάρκου Κερκύρας στην Δ.Κ.
Καλοχωρίου» και έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού
έτους 2021.
6. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2021.
7. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών και υπηρεσιών Δήμου Δέλτα.
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