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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 Παρασκευή 20 Αυγούστου 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 Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021, ώρα 13:00΄.
1. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
2. Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων που υποβάλλονται κατά το στάδιο
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2021 σύμφωνα με
το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
3. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό προσκυρούμενης έκτασης
στην υπ’ αριθ. 0502052 ιδιοκτησία στα Ο.Τ Γ326 και Γ327, που προέκυψε από την υπ’
αριθ. 89 πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας.
4. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό προσκυρούμενης έκτασης στις
υπ’ αριθ. 0502052 και 0502029 ιδιοκτησίες στα Ο.Τ Γ326 και Γ327, που προέκυψε από
την υπ’ αριθ. 89 πράξη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας.
5. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την
υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου
Δέλτα» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

