ΣΙΝΔΟΣ 24 - 9 - 2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18884
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 28 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:00΄, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2020 της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Δήμου Δέλτα.
2. Καθορισμός Δημοτικών Τελών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ) Δήμου Δέλτα για το
έτος 2022.
3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Χαλάστρας (2021)», αριθ. διακηρυξης 7/2021 και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
4. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 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», Αριθμ. Διακήρυξης 06/2021.
5. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό στα Ο.Τ 197 και Ο.Τ 198 της
επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου της Βόρειας και Δυτικής επέκτασης Σίνδου, ιδιοκτησία
0202101 στην οποία οφείλεται αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης και προσκύρωσης από το
Δήμο ( υπ’ αριθμ. 95 Πράξη Εφαρμογής με τις διορθώσεις της).
6. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό στα Ο.Τ 197 και Ο.Τ 198 της
επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου της Βόρειας και Δυτικής επέκτασης Σίνδου, ιδιοκτησία
0202101 στην οποία οφείλεται αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης και προσκύρωσης από το
Δήμο ( υπ’ αριθμ. 95 Πράξη Εφαρμογής με τις διορθώσεις της).
7. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό στα Ο.Τ 197 και Ο.Τ 198 της
επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου της Βόρειας και Δυτικής επέκτασης Σίνδου, ιδιοκτησία
0202101 στην οποία οφείλεται αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης και προσκύρωσης από το
Δήμο ( υπ’ αριθμ. 95 Πράξη Εφαρμογής με τις διορθώσεις της).
8. Έγκριση ακύρωσης της αριθ. 325/2021 ΑΟΕ περί «Έγκριση παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ
προσωπικού καθαριότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας
του κορωναϊου covid – 19 από την λήξη του και έως 30-9-2021.
9. Εξειδίκευση πιστώσεων βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
10. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης «Προμήθεια Wifi4ElJ με τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των δήμων κατά την
εγκατάσταση σημείων Wi-Fl σε κέντρα δημόσιας ζωής σε συνεργασία με εταιρείες».
12. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠ 496/2021 – απαλλαγή υπολόγου.
13. Αποδοχή δωρεάς ενός μηχανήματος Scaner Opticsfilm A4 προς τον Δήμο Δέλτα για το ΚΕΠ
Αξιού από τον κ. Αλμπάνη Θεοφάνη.
14. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
15. Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση στη με πάγια αντιμισθία, πληρεξούσια δικηγόρο του
Δήμου Δέλτα Αθηνά Καλεμτζή για την παράσταση και την κατάθεση προτάσεων ενώπιον
του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, στη συζήτηση της υπ’ αριθ. καταθ.ΓΑΚ:89/2018
και ΕΑΚ:76/2018 (υπ’ αριθμ.κατ.ΓΑΚ:218/2020 και ΕΑΚ:190/2020 κλήση μετά από
ματαίωση),έφεσης του Απόστολου Λιανόπουλου του Αναστασίου κατά Δήμου Δέλτα, κατά
τη δικάσιμο της 27-09-2021, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο».
16. Παροχή εντολής ,νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση σε δικηγόρο Αθηνών για την παράσταση
αυτού και την κατάθεση προτάσεων κατά τη συζήτηση της με αριθ.κατ. ΓΑΚ 53245/2020 και
ΕΑΚ 1354/2020 αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ΕργατικώνΠεριουσιακών διαφορών), των Γρομπανοπούλου Ελένη κλπ (συνολικά 29 ωφελούμενοι του
Προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και απασχολούμενοι στη Δομή
Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας "Στρατόπεδο Αναγνωστόπουλου), κατά του Δήμου
Δέλτα».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

