ΣΙΝΔΟΣ 25 - 2 - 2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 3579
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
(Σχετική η υπ’ αριθ. 26/337/11-1-2022 απόφαση Δημάρχου καθώς και η υπ’ αριθ. 4/2022
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ελευθεριάδου Παρασκευή
Ναζλίδη Χρήστο
Βαμβάκο Ευάγγελο
Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο
Γλώσση Γεώργιο
Χαντέ Αχιλλέα
Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο
Σταματάκη Σπυρίδωνα

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση (άρθρο 75 του Ν.3852/2010) την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022, ώρα
12:00΄π.μ., 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 1 Μαρτίου 2022, ώρα 12:00΄π.μ. :
1. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας με εξώδικο συμβιβασμό για το τμήμα εμβαδού 105,92
τ.μ. ρυμοτομούμενης έκτασης με δικαιούχο την ιδιοκτησία 0102103 Δήμου Δέλτα που
προέκυψε από τον πίνακα πράξης προσκύρωσης - αναλογισμού, με Ν.Δ 17/1923 με το από
26-5-1993 Π.Δ. (ΦΕΚ 648Δ) και επίσης για τμήμα εμβαδού 3,27 τ.μ. λόγω ρυμοτόμησης και
τμήμα εμβαδού 19,46 τ.μ. λόγω προσκύρωσης, που προκύπτουν από τον πίνακα πράξης
εφαρμογής της 95 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Βόρειας και
Δυτικής περιοχής της Κοινότητας Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου
Δέλτα και οφείλονται από τους αιτούντες προς το Δήμο Δέλτα.
2. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου του Δημοσίου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Δέλτα», αρ.διακ.: 08/2021.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών
οχημάτων».
4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

