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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 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 27 Απριλίου 2021, ώρα 12:00΄, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης και χειρισμό της ποινικής υπόθεσης
του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βαμβάκου Ευάγγελου και χειρισμό ποινικής υπόθεσης που
απαιτεί εξειδικευμένη γνώση - εμπειρία και καθορισμός αμοιβής αυτού.
2. Εξώδικος συμβιβασμός στην υπόθεση του Δημητρίου Μπελούρη κατά του Δήμου Δέλτα (υπ'
αριθμ.κατ.13771/2015 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης).
3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 49.600,00 € από τον Α.Π. 2: “Σχέδια φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)” του προγράμματος “Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου
2020” του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2021.
4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2021.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης των εργασιών περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις
φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών – πεζοδρομίων – κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων».
6. Αριθ. Μελέτης :03/2018.
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης των εργασιών περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός
στην περιοχή Τ.Ε.Ι. – διαμόρφωση οδού Ανδρέα Παπανδρέου της Δ.Κ. Σινδου (είσοδος
Τ.Ε.Ι.» Αριθ. Μελέτης :17/2017.
8. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠ 145/2021 – απαλλαγή υπόλογου.
9. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το A΄
τρίμηνο του έτους 2021.
10. Απαλλαγή αναλογούντων ενιαίων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και
τελών κοινοχρήστων χώρων επιχειρήσεων που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των
μέτρων αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.
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