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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 την Τρίτη 18 Μαϊου 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 18 Μαϊου 2021, ώρα 13:00΄.
1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού από στροφή Ανατολικού – Ανατολικό Δήμου
Δέλτα» Αριθ. Μελέτης :06/2018.
2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπ’ αριθ.
06/2020 μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Δέλτα».
3. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
4. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ' αριθ. 451/2021 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης.
5. Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση στην, με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του
Δήμου Δέλτα για την άσκηση της υπ' αριθ.εκθ.κατ.395/2014 έφεσης ,στο Ειρηνοδικείο
Θεσ/νίκης και υπ' αριθ. έκθ. προσδιορισμού έφεσης 10238/2014 στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης, κατά του Δημητρίου Μπελούρη και της υπ' αριθ.3053/2014
απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης καθώς και για τη παράσταση της στη συζήτηση της
ανωτέρω έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης ,κατά τη δικάσιμο της
21-05-2021.
6. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2021.
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