ΣΙΝΔΟΣ 18 - 6 - 2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12195
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 22 Ιουνίου 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 22 Ιουνίου 2021, ώρα 13:00΄.
1. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
2. Εξειδίκευση πίστωσης για ασφάλιση νέου φορτηγού οχήματος ιδιοκτησίας Δήμου Δέλτα.
3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα
2021», αριθ. διακήρυξης 5/2021 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
4. έγκριση του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:
«Κατασκευή νέων παιδικών χαρών - ανακατασκευή παλαιών».
5. Έγκριση του 1οu Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και της
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών συνολικής αξίας μικρότερης του 15% της
αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 156, του Ν. 4412/2016 του έργου:
«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού αναδασμού Χαλάστρας από θέση ΝΑΤΟ ΙΙΙ έως δυτικό
αντλιοστάσιο» και Ανάκληση της υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Έγκριση του 1οu Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και της
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών συνολικής αξίας μικρότερης του 15% της
αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 156, του Ν. 4412/2016 του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός στην περιοχή των Τ.Ε.Ι. - διαμόρφωση οδού Ανδρέα Παπανδρέου της
Δ.Κ. Σίνδου (είσοδος Τ.Ε.Ι.)» και Ανάκληση της 183/2021 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης των εργασιών περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
Δημοτικών Κτιρίων Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων (Ολοκλήρωση ορόφου Πολιτιστικού κέντρου
Κυμίνων – Ν. Μαλγάρων)», αρ. μελ. 13/2018.

8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2021 μελέτης “Εργασίες για την κατασκευή των υποδομών για τη
δημιουργία πράσινου σημείου», προϋπολογισμού 352.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
9. Έγκριση της μελέτης “Προμήθεια Μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τη Δημιουργία
Πράσινου Σημείου στο », προϋπολογισμού 338.778,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
10. Γνωμοδότηση επί του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Δέλτα», στο Δήμο Δέλτα.
11. Λήψη απόφασης α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη
Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου β) για τη
Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου , γ) για την
έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου ΚορδελιούΕυόσμου στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για
τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

