
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
        ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΣΙΝΔΟΣ  16 - 4 - 2021 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7626   

 
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 την Τρίτη 20 Απριλίου 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 20 Απριλίου 2021, ώρα 13:00΄. 
 

1. Έγκριση αποζημιώσεως του κ. Κωνσταντίνου Γουσιανόπουλου μέσω εξώδικου 
συμβιβασμού, για υλικές ζημιές που υπέστη το υπ' αριθ. ΗΜΙ-5771  ΙΧ αυτοκίνητό του  μετά 
από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος. 

2. Έγκριση αποζημιώσεως της κας  Παρασκευής Ταβλαρίδου μέσω εξώδικου συμβιβασμού, 
για υλικές ζημιές που υπέστη το υπ' αριθ. ΝΙΟ 4460 αυτοκίνητό της  μετά από πτώση σε 
λακκούβα του οδοστρώματος. 

3. Έγκριση αποζημιώσεως της εταιρίας με την επωνυμία "Cast Iron M. EΠΕ" μέσω εξώδικου 
συμβιβασμού, για υλικές ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητό της  μετά από πτώση σε 
λακκούβα του οδοστρώματος. 

4. Έγκριση αποζημιώσεως του κ.  Νικούλιν Ανατόλι μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές 
ζημιές που υπέστη το υπ' αριθ. ΝΖΜ 6790 αυτοκίνητό του  μετά από πτώση σε λακκούβα 
του οδοστρώματος. 

5. Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την μίσθωση  ακινήτου  ως αποθηκευτικού χώρου για 
την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Δέλτα. 

6. Έγκριση πρακτικού Επαναληπτικής Φανερής Πλειοδοτικής και Προφορικής  δημοπρασίας 
για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ.- 1893- αγροτεμαχίου εκτάσεως -27.410.00 - .τ.μ. της 
Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου. 

7. Έγκριση πρακτικού Επαναληπτικής Φανερής Πλειοδοτικής και Προφορικής  δημοπρασίας 
για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ.- 90- αγροτεμαχίου εκτάσεως -7.401.00 - .τ.μ. της Δημοτικής 
Κοινότητας Σίνδου. 

8. Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης και χειρισμό της ποινικής υπόθεσης 
της δημοτικής υπαλλήλου κ. Α. Νικοπούλου του Βασιλείου και χειρισμό ποινικής υπόθεσης 
που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση - εμπειρία και καθορισμός αμοιβής αυτού. 



 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης των εργασιών περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις – 
Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δέλτα», αρ. μελ. 13/2017. 

10. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας 
Δ.Ε. Εχεδώρου (2021)». 

11. Εξώδικος συμβιβασμός στην υπόθεση του Δημητρίου Μπελούρη κατά του Δήμου Δέλτα (υπ' 
αριθμ.κατ.13771/2015 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης). 

12. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά μειοδότη» 
για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων 2021-2022 για το Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα 
αυτού» και κατακύρωση αυτής. 

13. Ορισμός μελών συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και 
υπηρεσιών Δήμου Δέλτα.  

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
   ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 


