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ΣΙΝΔΟΣ 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
       

         
                                Σίνδος 15 - 11 - 2019 

                               Αριθ. πρωτ.: 22249 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δέλτα 

( Άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 ) 
 

ΠΡΟΣ: α) Τα Μέλη της Επιτροπής : 
 (Σχετική η υπ΄ αριθ. 1265/17329/16-9-2019 απόφαση Δημάρχου καθώς και η υπ΄ αριθ. 

130/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). 

β) Προέδρους Κοινοτήτων : 
Διαβατών :      Τσίντου Πολυχρονία 
Καλοχωρίου :  Στατερούδη Πέτρο 
Ν. Μαγνησία :  Καράδαλη Θεόδωρο 
Ν. Μάλγαρα   : Μπαξεβάνη Χρήστο 
Σίνδου           : Γκαμανή Δημήτριο 
Χαλάστρας    : Αλεξούδη Παπαδημητρίου Μαρία 

 
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δημαρχείου Σίνδου (Ν. Πλαστήρα 13), την Παρασκευή 22-11-2019 και ώρα 13:00΄ για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :  
    

1. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου στο υπ΄ αριθ. 966 αγροτεμάχιο του 
αγροκτήματος Ν. Μαγνησίας. 

2. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου στα υπ΄ αριθ. 7 και 8 αγροτεμάχια του 
αγροκτήματος Ν. Μαγνησίας. 

3. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου στο υπ΄ αριθ. 909 αγροτεμάχιο του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

4. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου για τη δημιουργία εισόδου - εξόδου της βιοτεχνίας 
κλωστοϋφαντουργίας, επί της οδού Μιλτιάδου 34 στο Καλοχώρι. 

5. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου στο υπ΄ αριθ. 451 αγροτεμάχιο του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

6. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου στα υπ΄ αριθ. 510 - 511  αγροτεμάχια 
του αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

7. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου στο υπ΄ αριθ. 428β αγροτεμαχίου, του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

8. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου στο υπ΄ αριθ. 792 αγροτεμάχιο του 
αγροκτήματος Χαλάστρας. 

9. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου στο υπ΄ αριθ. 1185 αγροτεμάχιο του 
αγροκτήματος Ν. Μαγνησίας. 

1. Γλώσση Γεώργιο 
2. Αλμπάνη Θεοφάνη 
3. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
4. Χαλβατζή Ευάγγελο 

 

5. Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη 
6. Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο 
7. Αντωνιάδη Αντώνιο 
8. Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο 
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10. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου στο υπ΄ αριθ. 360 αγροτεμάχιο του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

11. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου στο υπ΄ αριθ. 692 αγροτεμάχιο του 
αγροκτήματος Καλοχωρίου. 

12. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, για την 
εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Πόντου στην εκτός σχεδίου περιοχή της 
κοινότητας Διαβατών, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή 2ου κλάδου κεντρικού 
αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α.) Θεσσαλονίκης, από φρεάτιο 50Ν έως εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.) - κατασκευή τμήματος αγωγού 
μεταξύ των φρεατίων 41ΝΑ και 42ΝΑ. 

13. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω αποκλεισμού τμήματος της παλιάς 
συμμαχικής οδού Διαβατών στο ύψος των Φυλακών, στα πλαίσια του έργου 
«Ανακατασκευή ισόπεδης διάβασης». 

14. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω προσωρινού αποκλεισμού τμήματος της 
οδού Αντώνη Τρίτση στη διασταύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής  με οδό 
βορείως των Φυλακών Διαβατών, στα πλαίσια του έργου «Ανακατασκευή ισόπεδης 
διάβασης».  

15. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, για την 
διακοπή της κυκλοφορίας κάτω από τις σιδηροδρομικές γέφυρες του Γαλλικού 
ποταμού στην οδό Πόντου στην εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Σίνδου, στα 
πλαίσια του έργου Κατασκευή νέων σιδηροδρομικών γεφυρών του Γαλλικού 
ποταμού, στη Χ.Θ. 9+184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα από Σ.Σ. 
Πλατέως έως Τ.Χ. 1 Θεσσαλονίκης (Α.Δ. 673). 

16. Έγκριση ή μη, τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης σε νησίδα, στην 
κοινότητα Ν. Μαλγάρων. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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