ΣΙΝΔΟΣ 17 - 12 - 2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25646
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. 1213/19195/29-9-2021 και 1247/19424/1-10-2021 αποφάσεις Δημάρχου
καθώς και η υπ. αριθ. 129/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αλμπάνη Θεοφάνη
Ελευθεριάδου Παρασκευή
Ναζλίδη Χρήστο
Βαμβάκο Ευάγγελο
Σκουλαριώτη Δημήτριο
Γλώσση Γεώργιο
Χαντέ Αχιλλέα
Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση (άρθρο 75 του Ν.3852/2010) την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021,
ώρα 12:00΄, η οποία θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021).
Συγκεκριμένα, σας αποστέλλουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις σχετικές εισηγήσεις
με e-mail και παρακαλούμε για την έγκρισή τους ή μη, με αποστολή της απάντησή σας με email ή τηλεφωνικά, μέχρι την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 12:00΄ :
1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό εκτάσεων εισφοράς γης που
μετατράπηκαν σε χρήμα από την υπ’ αριθ. 89/77 διορθωτική Πράξη Εφαρμογής στο
Οικοδομικό Τετράγωνο Γ330 της επέκτασης, του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου
Ιωνίας.
2. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό στα Ο.Τ Γ320 και Γ307, της
επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Ιωνίας, (ιδιοκτησία 0501011) στην
οποία οφείλεται αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης από το Δήμο ( υπ’ αριθ. 89/67 Πράξη
Εφαρμογής).
3. Έγκριση αποζημιώσεως της Dautlari Valbona μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές
ζημιές που υπέστη το υπ’ αριθ. KTE-3455 ΙΧ αυτοκίνητο, μετά από πτώση σε λακκούβα του
οδοστρώματος.
4. Έγκριση αποζημιώσεως του Στάμκου Δημήτριου μέσω εξώδικου συμβιβασμού, για υλικές
ζημιές που υπέστη το υπ’ αριθ. ΝΒΧ-6239 ΙΧ αυτοκίνητο, μετά από πτώση σε λακκούβα του
οδοστρώματος.
5. Έγκριση ή μη, διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του
Βουλγαρίδη Ιωάννη του Στυλιανού.
6. Έγκριση πρόσληψης ενός Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή.
7. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
8. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 270/2021 απόφασης που αφορά «Έγκριση έκδοσης εντάλματος
προπληρωμής, ποσού 3.473,46 € στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου, Μιχαηλίδη
Αθανάσιου»
9. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 272/2021 απόφασης που αφορά «Έγκριση έκδοσης εντάλματος
προπληρωμής, ποσού 12.074,03 € στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου, Νικολαΐδου
Βασιλικής».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

